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Juist vijftig jaar geleden schreef de eminente taalkun=
dige en medievist L. Willems in een bijdrage over de
Sint=Niklaastoren als oud Belfort van Gent dit : Moge

zij (deze studie) er ook iets toebrengen om de algemeene
geschiedenis der Belforten wat op te helderen, geschie=
denis welke, voor zoo ver ik zie, tot nog toe op heel
gebrekkige wijze werd behandeld. Na een halve eeuw
detailstudie over belforten is de vrome wens van L.
Willems nog niet geheel in vervulling gegaan. Wel werd
een verdienstelijke poging gewaagd in de goede richting
door een vroeg=gestorven frans historicus, M. Battard,
met een uiteenzetting getiteld Beffrois, Halles, Hotels de
Ville dans le Nord de la France et la Belgique, maar het
gebruikte materiaal is vaak tweede= en derdehands.
Verder wordt een grondige studie in het vooruitzicht
gesteld door een tweetal Gentse geleerden, van wie de
vroegere wetenschappelijke arbeid borg staat voor een
grondige behandeling van het onderwerp. Reeds werd
door een van beide, nl. Dr. A. L. J. Van de Walle, het
thema aangesneden in een werk van ruimere draag=
kracht, want het werd gewijd aan Het bouwbedrijf in
de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen. Daar reeds
schiep hij klaarte, aan de hand van gegevens verzameld
door zijn vriend filoloog Dr. Gysseling, wat betreft de
reeds verwarrende etymologie van het woord belfort.
Oorspronkelijk geconstrueerd zou men het woord iets
als 'berg=fritha' moeten neerschrijven. Van die oer=
vorm uit kwam het terecht in het Frankisch. Bij kon=
takt met de Romaanse wereld ging het over naar het
Middellatijn, waar het de vorm berfredus aannam. Dit
gaf dan ontstaan, aan het franse woord berfroi, dat reeds
in de 13' eeuw in de geschreven teksten voorkomt.
Eindelijk heeft onze vlaamse taal dit geromaniseerde
germaanse woord opnieuw ontleend, om er beelfroet,
belfroit van te maken. Zo ontmoeten wij het vooreerst
in vlaamse handschriften, te Gent van 1322 af. Het
woord is dus heel wat recenter dan het gebouw zelf,
tenminste in onze gewesten.
Wat nu de betekenis van het woord was bij zijn oor=
sprong, daar blijven twee verklaringen mogelijk. Frithu
is eenvoudigweg stamwoord van vrede, maar berg is
zowel verwant met burg = versterking, als met berg
= korenschuur. Vandaar dat men uiteindelijk belfort
2
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kan omschrijven als een hoge bouw, dienstig ofwel als
schuur, ofwel als gevechtstoren, ofwel zelfs als klokke=
toren.
In de betekenis van schuur blijkt het niet zeer lang
stand gehouden te hebben. In zijn verdere betekenissen
echter wel, zodanig dat enige begripsverwarring ont=
stand.
Resumerend kan men het begrip belfort aan volgende
torenkompleksen vast knopen :
Vooreerst dan waren zij rollende gevechtstorens, m. a. w.
slaagde de belegering van Jerusalem door de Kruis=
vaarders, dank zij het aanwenden van belforten, waar=
mee de stad kon ingenomen warden. Het is iedereen wel
bijgebleven, hoe de kruisvaarders 's nachts houten to=
rens opbouwden en ze overspanden met de huiden van
vers geslachte koeien, teneinde de brandende pijlen te
smoren. Welnu, de franse kroniekschrijver Guillaume
le Breton, noemt dergelijke gevechtstoren belfragio en
dit in 1220. Een verdere uitbreiding van de betekenis
gold de gevechtstorens, die gemonteerd werden op de
schepen. die ten oorlog voeren.
Louter militair, maar dan defensief, gaf men de naam
belfort aan de hoektorens, die deel uitmaakten van
de stedelijke omwalling.
Achteraf verhuisde dergelijke toren naar het stadscen=
trum, om dienst te doen als bewaarder van de banklok.
Bij het verder bewust worden van de poorters der stede
werd het belfort spoedig symbool van de stedelijke
vrijheid en autonomie. Meteen gaat hij dikwijls nog
slechts een decoratief motief vormen in het stadsbeeld.
Maar dan zijn wij meteen een heel eindje opgeschoten
in de tijd en bevinden wij ons reeds in de 16' eeuw.

In feite komt het nagenoeg hierop neer : in de 13' en
14d e eeuwen was het belfort een essentieel element in
de bouw en zelfs het leven van de stad, in de 15' eeuw
al wordt het bijzaak om schier volledig te verdwijnen
in de loop van de 16', zoals blijkt uit het voorbeeld van
Antwerpen, dat zich de moeite niet meer getroostte er
een op te richten in zijn periode van hoge bloei. Er
dient hierbij rekening gehouden met het feit dat de 15"
en 16de eeuw een periode is van centralisatie van het
gezag zodanig dat de totale onafhankelijkheid van de
stad grotendeels teloor ging.
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reeks Tours d'horloge of uurwerktorens, wat meteen be=
wijst dat zij later tot stand kwamen, in acht genomen
dat de eerste torenuurwerken pas in voege kwamen in
de 14" eeuw.
En de belforten zijn ontegensprekelijk ouder. Zeer oud
waren ongetwijfeld de eerste belforten van Gent en
Brugge, die respectieflijk in 118o en 1280 uitbrandden.
Voor Brugge vooral werd het noodlottig, vermits heel
de voorhanden schat aan privileges en andere oorkon=
den ten prooi viel aan de vlammen. Waar wij nu nog
steeds aan hypotesen toe zijn, wat de oorsprong van de
stad Brugge en haar haven raakt, treft de schuld vooral
het houten belfort, of de onvoorzienigheid van onze
voorvaderen, zo U verkiest.
Want, zoals de vroegere rollende torens natuurlijk uit
hoot opgetrokken waren, zo gebeurde ook met de hoek=
torens van de stedelijke omwalling, die dikwijls uit
niet meer bestond dan een verhoogde berm met min of
meer diepe grachten ervoor. Ook de eerste klokketorens
waren in houtbouw, dit weten we met zekerheid voor
Gent, Brugge en Hesdin en later bleef dit het geval
voor de torenspits, die daarbij soms bedekt wordt met
stro. Dergelijke bekapping wordt nog vernieuwd te
Aalst in 1435.
Teruggaand op het oudste type, dat nl. van hoektoren,
zijn de belforten welke schrijlings gezeten zijn over een
straat. Immers, de wegen die naar de omwalde stad leid=
den, moesten eveneens ander de versterkte hoektoren,
later de stadspoort, door. Nochtans zijn deze belforten
— zij worden te onzent niet aangetroffen — vrij
recent en dateren ten vroegste van de 15 de eeuw, zodat
zij een late reminiscentie blijken van de oorspronkelijke
vorm. Dergelijke belforten treft men o. m. aan in het
Yonne departement, te Auxerre, Avallon en Saint=Far=
geau, in het Eure departement te Evreux, te Lucheux
in de Somme en tot Aix=en=Provence toe. Dit laatste
toont misschien de overgang aan van de oudere vorm
naar de modernere, vermits het een herbouwen geldt
van een belfort dat wellicht uit de 13' eeuw dateerde.
Hoewel de bekroning van minder goede smaak getuigt,
brengen we hierbij een afbeelding ervan, ook al omdat
dit gebouw belfort en tevens stadhuis was.
Het gebeurde nog vaker dat het belfort de enige vorm
van stadhuis was, het belfort van Calais met zijn spre=
kende koepel hoorde daartoe, evenals dit van Avallon,
van Chateau=Thierry in de Aisne en Dreux in Eure=
et=Loire.

Zonder lang te willen stilstaan bij de bouwgeschiedenis
van de belforten moge wel aangestipt worden dat zij
vrij algemeen een vierkant grondplan vertonen, daar=
naast komt ook een achthoekig grondplan voor, zoals
by. te Aalst, Middelburg in Zeeland, te Courthezon in
het departement van Vaucluse, te Crecy=sur=Serre in
het Aisne departement, te Evreux, te Millau, departe=
ment Aveyron; ook het vernielde belfort van Orchies
hoorde tot deze groep. Eindelijk zijn een aantal bel=
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forten naar een cirkelvormig grondplan gebouwd en
dan herinneren zij sterk aan een vroegere donjon op
welker rulnes zij soms opgetrokken werden. Rond wa=
ren de belforten van Auxerre, en Saint=Benoit=du=Saut;
op vroegere donjon opgetrokken waren die van Abbe=
ville en Boulogne=sur=mer, waarvan aangenomen wordt
dat het het oudste is van Frankrijk vermits het opge=
trokken werd op het romaans grafelijk steen na ver=
krijgen in 1269 van een keure. Deze keure, verleend
door graaf Robrecht I van Boulogne, schonk een ganse
reeks heerlijke rechten, dat van zegel, vergaderen, bel=
fort, klokken en gildehallen. Bij dit ene belfort hield
Boulogne het ook niet en in de 14' eeuw verrees boven
de halle een tweede belfort. Twee belforten trof men
eveneens aan te Valencijn, waar het 14" eeuwse de
hoogte van 72 meter bereikte.
Afgezien daarvan, kunnen belforten vrijstaande gebou=
wen zijn ofwel deed uitmaken van een groter gebou=
wenkompleks waarin eventueel stadhuis of hallen op=
genomen worden.
Tot de vroegste vrijstaande mag men rekenen dat van
Abbeville uit het begin der 13" eeuw, van Amiens,
waar een der gevangeniscellen de liefelijke naam van
wade in pace droeg en dat van Bethune, dat eerst op
houten pijlers opgetrokken, na enkele jaren instortte en
dan in steen weder opgetrokken werk; voorzichtigheids=
halve beperkte men de hoogte ditmaal tot 3o meter.
Het vrijstaande belfort van Kamerijk stortte ook al in
en werd vervangen door een kerkbelfort.
Drie zeer oude, vrijstaande belforten trof men bij ons
aan : te Doornik in de 13" eeuw, te Gent wat het
vroegste belfort aangaat en te Veurne. Veertiende of
vijftiende eeuwse voorbeelden treft men aan in het
Somme=departement met het vernielde belfort van Pe=
ronne, met dat van Rue en met de zware en massieve
toren van Sint=Riquier; in het departement du Nord,
met het 52 meter hoog belfort van Comines, met zijn
typische Renaissance spits, met dat van Solre=le=Chateau
aan het vorige verwant en eindelijk met het onlangs
gerestaureerde van Sint=Winnoksbergen. Ook te Tou=
louse is het belfort uit de 15`le eeuw vrijstaand. Als
voorbeelden van gebouwencompleksen hoeven we
slechts te verwijzen naar Compiegne in de Oise, waar
het belfort in het midden van de stadhuisgevel oprijst
en veel dichterbij nog Gent zonder leper te vergeten
waar de bouw omstreeks 125o al aangevangen werd.
Naar het model van Ieper werd in de 14" eeuw het
belfort van Lier opgetrokken.
Maar daarmede hebben wij nog steeds niet omschreven
waaruit een belfort eigenlijk bestaat. Vooreerst beschikt
een belfort natuurlijk over kelders, waar meestal ge=
vangenen, samen met hun cipiers en de beulen in onder=
gebracht werden, maar te Doornik bvb. vond men het
gevang op de eerste verdieping van het belfort en te
leper zelfs op de tweede. Soros kwamen de gevangenen
helemaal niet in het belfort terecht en wij hoeven

Belfort van St.-Winoksbergen. Tekening uitgevoerd voor de bibliofiele uitgave van
de nederlandse vertaling van het boek van een Amerikaans entoesiast, die con
amore een werk schreef over 'Beiaarden in de Nederlanden', W. G. Rice.

Schelle-Belle. Deze plaat werd ontleend aan een bijdrage van de vinder ervan, P.
Bergmans, verschenen in het Bulletijn van de Oudheidkundige Kring van Gent.

Het Belfort en het Stadhuis te Dowaai in 1769. Deze merkwaardige gravure van
Harrewijn werd speciaal ontworpen voor een populair werk te Luik verschenen
in 1769, nl. ' Les delices des Pays-Bas...'. Wij ontleenden het aan het meer geciteerde werk van A. L. J. Van de Walle.

[let belfort van leper rond 1363, naar een vignet van een Keurenboek van de 14'
eeuw. Foto naar de ets verschenen in het deel I der Ypriana van A. Vandenpeereboom. In die tijd was de torenspits verguld. De bezige lui onder de poort
duiden op de bloeiende handel der stad.

slechts te wijzen op Gent, waar zij in het Gravensteen
hun tijdelijk onderkomen vonden.
De eerste verdieping diende oorspronkelijk tot vergader=
zaal van de schepenen, ook als zij in rechtszaken zetel=
den, doch geleidelijk aan gingen de grotere steden over
een eigenlijk stadhuis beschikken. Van dan af diende
de vroegere schepenzaal zowat voor alles, maar hoofd=
zakelijk toch werd zij aangewend als arsenaal of als
wachthuis voor de torenwachters. Waar een bovenzaal
voorhanden was, diende zij van den beginne af als berg=
plaats voor het krijgsmateriaal dat men aan de burgers
ronddeelde wanneer men te wapen riep. Hogerop in de
toren geraakte men in de klokkezaal met aan de hoe=
ken, de wachtersloges. Gent hield er, zoals men weet,
nog een viertal stenen wachters op na.
En daarboven uit verrees de spits, bekroond met een
windwijzer in vorm van enig personage of dier. On=
nodig hierbij te herinneren aan de draak van Gent.
Minder bekend is die van Bethune. Die van leper was
geflankeerd met vier engelen, terwijl die van Doornik
gezelschap kreeg van twee zeemeerminnen en twee tri=
tons. Leeuwen komen voor te Atrecht, Douai en Sint=
Winnoksbergen. Belle en Armentieres hielden het bij
minder heldhaftige zeemeerminnen, al hadden die, naar
mytologische traditie, ook een vrij uitgebreide macht
tot bescherming. Brussel liet devotelijk de schutspatroon
Sint=Michiel hoog bovenaan tronen en Oudenaarde
plaatste er Hanske, het krijgerke.
Al die legendarische of religieuze wakers over de stede
konden het op hun eentje of onder elkaar ook niet
klaarspelen de stad te vrijwaren van alle onheil of on=
raad. Vandaar dat een permanente wacht werd inge=
steld — vaantjesdrager noemde men ze te Leuven in
1267 al — die bij elk gevaar, zowel van brand als van
vijand, de goede poorters waarschuwden door het bla=
zen van trompen (zoals men ze herkent op de ets van
het 14' eeuwse belfort van leper) of door het luiden
van de banklok. Het recht dergelijke banklok op te
hangen was zeer gezocht en werd door de steden soms
tegen hoge prijs van de vorst afgekocht. Vele belforten
hebben dan ook hun ontstaan te danken juist aan die
banklok, die tevens dienst kon doen als werkklok en
uurklok. Vergeten wij immers niet dat de uurwerken
pas in de lee eeuw ingang vonden en dat slechts van
dan af beiaarden konden ontstaan, meestal uit de voor=
slag, d. i. het korte deuntje dat het bonzen van de uur=
klok voorafging. Klokken begonnen zo het nochtans
bruisende en lawaaierige leven van de middeleeuwse
stadsmensen te overheersen. In Herfsttijd der Middel=
eeuwen zegt Huizinga dat op een grootse wijze : De
klokken waren in het dagelijksch leven als waarschu=
wende goede geesten, die met bekende stem dan roues,
dan blijdschap, den rust, dan onrust kondigden, den
opriepen, dan vermaanden. Men kende hen bij gemeen=
zame namen : de dikke Jacqueline, klokke Roelandt;
men wist de beteekenis van kleppen of luiden. Men was
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ondanks het overmatig klokgelui niet verstompt voor
den klank. Gedurende het beruchte tweegevecht tus=
schen twee burgers van Valenciennes, dat in 1455 de
stad en het geheele Bourgondische hof in buitengewone
spanning heeft gehouden, luidde de groote klok, zoolang
de strijd duurde, ' laquelle fait hideux a oyr', zegt Chas=
tellain.
Geen wonder dat de banklok van Amiens Hideuse ge=
doopt werd. Daarentegen noemde zij te Atrecht Joyeuse
en te Sint=Omaars, nog lieftalliger Minette .
'

De uurslag gaf op zijn beurt het ontstaan aan een reeks
personages, de automaten nl. die de uurklok aansloegen;
de onlangs uit Avignon weer overgebracht Jacquemard
van Kortrijk is er een voorbeeld van. Te Sluis noemde
hij Jantje, te Sint=Omaars Mathurin, te Douai Martin en
Martine, te Calais waren het twee ridders die de wapens
kruisten en te Compiegne waren ze met zijn vieren, de
4 Picantins. Te Valencijn werd Jacquemard evenals te
Kortrijk bijgestaan door zijn trouw=hamerende echtge=
note. Hoezeer het belfort in functie van de banklok be=
stond en hoezeer de klokken symbool waren van de
vrijheid der burgers, illustreren treffende voorbeelden
van Laon en Corbie. In 1331 strafte Philips van Valois
de stad Laon aldus : hij liet uitvaardigen dat de twee
klokken van de vroegere gemeente Laon, de twee nl. die
hangen in de toren die men pleegde het belfort te noe=
men en gans het stellage waar zij hangen (en wel al teat
zonder schade voor de toren ken weggenomen worden)
zullen uitgebroken worden... om buiten gebracht te
warden, zonder er ooit terug te keren. En verder gaat
het En wij verbieden van nu voort dat gezegde toren
nog ooit belfort zou genoemd worden, maar men zal
hem voortaan het gevang van de provoost noemen.

Te Corbie werden de rechten over de stad door Filips de
Schone aan de abt van Corbie afgestaan en men weet
hoe de geestelijke heren over hun rumoerige onder=
danen dachten. Abt Gamier liet er dan ook geen gras
over groeien en hij liet de bevolking om een of andere
drogreden uit de stad weglokken. Pas waren de burgers
de stad buiten, of hij liet het belfort ondermijnen zodat
het weldra instortte. Spijt de klacht van de inwoners
bij de koning, werden zij door hem in het ongelijk ge=
steld en hij gebood eeuwig zwijgen over belfort en
klokketoren.

Meer geluk kende Montreuil, waar de inwoners, na het
instorten van hun belfort het recht kochten hun ban=
klok op te hangen in de toren van de abdij. Vijftien
jaar hielden zij het zo vol, doch Coen gingen zij, in 1392,
een nieuw belfort bouwen op het oude kerkhof, wat
heel wat strubbelingen meebracht met de verbolgen
monniken. Gelukkig hielden de inwoners voet bij stek
en konden zij hun nieuw belfort behouden.
Dit belfort dan hood ten minste het voordeel vanaf de
pui, die zich gewoonlijk op de eerste verdieping beyond,
de nodige officiele of zelfs oproerige afkondigingen te
doen. Te Brugge by. werden de Hallegheboden van de

pui uitgevaardigd, maar men noemde ze in de volkstaal
ook nog , de motallen preikstoel, omdat de vastenpreken
er gehouden werden. Te Gent zat de pui in het stadhuis
en vandaar uit werd den volke het nodige kond gedaan.
Door deze kleine uitbouw onderscheidde het belfort zich
ook al van de kerktoren, een verdere differentiatie vindt
men in de kraagtorentjes rond de torenspits van de bel=
forten. Gewoonlijk waren zij drie in getal, die dienden
als uitkijkposten terwijl in het vierde de wenteltrap aan=
gebracht werd. Een viertal belforten nochtans vertonen
geen uitkijktorens en gelijken dan ook, bouwkundig,
op een kerktoren. 'Het oudste van de vier is dit van
Rouen, waarvan de bouw op het einde der veertiende
eeuw een aanvang nam, de andere drie dateren pas uit
de 16" eeuw, nl. de belforten van Atrecht, Orleans en
verder Riom in de Puy=de=Dome. Het belfort van At=
recht, evenals dat van Saint=Quentin, getuigen van de
doordringende invloed van de burgerlijke bouwkunst
van onze gewesten : evenals te Oudenaarde is de be=
kroning van de nagenoeg gelijktijdig opgetrokken toren
te Atrecht een achtkant met geajoureerde bol. Ouden=
aarde zelf was al gebouwd naar het model van de 90
meter hoge Sint=Michielstoren te Brussel en werd alleen
nog meer in skeletbouw uitgewerkt. De torenspitsen,
zoals gezegd bijna altijd in hoot opgetrokken, hebben
doorheen de tijden en gewesten heel wat veranderingen
ondergaan, naargelang zij door vuur of ouderdom ver=
nield werden of met val bedreigden. Aan het hoofd
komt hier de stad Gent waar voor het belfort zes ver=
schillende bekroningen uitgevoerd werden, en daarnaast
een viertal ontwerpen in portefeuille bleven. Het oudst
gekende bewerp voor de spits van Gent, van rond 1315
daterend, bleef bewaard (zie de afbeelding hierbij).
Geen wonder dat de schattingen nopens de hoogte van
het Gentse belfort zo verscheiden waren en varieerden
tussen 32 m en 132 m ! Men stelde dit vast bij de voor=
studie tot de huidige, zesde bekroning, die slechts van
1913 dateert en geInspireerd werd op de spits van het
Ieperse belfort, dat kort daarop ten prooi zou vallen
aan de krijgsverrichtingen; in de frontstreek bood de
70 m hoge toren een te mooie uitkijkpost. Te Gent bleef
de toren, waar de draak op 96 meter hoogte prijkte,
Goddank, in al zijn eenvoud, gespaard.
Zoals te Gent, brandde de torenspits van het oudste
belfort te lande eveneens of : le comble du beffroy de
la ville de Tournay qui ran IIIIXX et XI (1392, n. s.)
avoit este ars et depery par fortune de feu, zegt de ma=

gistraat van Doornik en vijf jaar later al laten zij een
nieuwe spits uitvoeren. Dit belfort, dat reeds klaar
kwam in 1245, vormde school, als het ware, en werd
vrij gecopieerd te Gent, Bethune, Kamerijk, Comines
en Valencijn.
Het belfort van Bailleul ging bijna helemaal in de
vlammen op ten jare 1582, zodat de schepenen verplicht
waren te Armentieres te gaan zetelen; gelukkig maar
dat de Hollander Seger Tileman in zijn cartons een

schets meevoerde, waarnaar hij, in 1630, een ets uit=
voerde, die het vroegere belfort, dat intussen vernieuwd
was, uitbeeldde. Naar aanleiding daarvan werd een
dubbele vergissing bedreven, waar het uitgebeelde boe=
renkermistafereel gesitueerd werd in het andere Belle,
Schellebelle nl. en waar verder de plaat positief gegra=
veerd werd, zodat men een omgekeerd beeld krijgt van
het stadszicht (zie afbeelding).
Waren de meeste spitsen zeer eenvoudig, minder sobere
kwam men ook tegen; die van Douai was bijzonder
overladen, zoals men merken kan op de gravure van
Harrewijn. Andere belforten weer werden overkoepeld,
voorbeelden daarvan vond men te Calais, Middelburg
(Z1.), Riom en Sint=Winnoksbergen (zie tekening door
N. Ch. Dekker).
Voor het laatst hebben wij een bestemming van het bel=
fort gehouden, die wij terloops reeds aanstipten en die
ons ook bijzonder aan het hart ligt : men bewaarde er
met jaloerse zorg, in een stevige koffer met vele sloven,
de archieven van de stad.
Gelegen in het hart van de stad, eerst zelf stadhuis en
later er vlak bij gelegen of in de buurt van markt en
hallen, bergplaats van de privileges en ander voornaam
archief, zetel van de stadsklokken, zowel uur= als ban=
klokken, uitkijkpost tegen vuur of vijand, moest het
belfort symbool worden van de onafhankelijkheid van
de middeleeuwse gemeenten. In onze gewesten ont=
staan, heeft het belfort nog niet alle betekenis ver=
loren : te Rijsel werd nog, in voile twintigste eeuw een
belfort opgericht, dat in eigen stijl de traditie voortzet.
En daarmee hebben wij een rondgang gehouden om de
voornaamste belforten; graag hadden wij nog uitgeweid
over toevallige bestemmingen van enkele onder hen.
Zo zouden wij graag verteld hebben hoe in 1564 Brugse
reeuwers zes weken in quarantaine werden geplaatst
boven op de halletoren, nadat zij uit Knesselare terug=
keerden, waar zij pestlijders hadden verzorgd en hoe
in de vorige eeuwen dezelfde Brugse toren gold als de
voornaamste attractie uit Bans de streek, maar dit zou
ons al te ver voeren. Nu reeds moeten wij met lede
ogen vaststellen dat wij een aantal belforten van bij ons
nergens citeerden, zelfs niet de westvlaamse, van Kor=
trijk, Tielt (12' eeuw) en Nieuwpoort. Ook Bergen,
Binche of Dendermonde kwamen nergens ter spraak.
Voor Frankrijk bleven wij met een negental onder hen
op de arm, ook al zijn er een paar zeer merkwaardige
bij, zoals die van Saint=Pol en Pernes=en=Artois, die
opgericht werden op de primitieve stadswallen. Ook
Bavai werd vergeten en Beaune en Moulins. Maar er=
gens toch moet een laatste punt geplaatst worden.
Bibliografische nota.
De courante bibliografie kan men weervinden in de geciteerde werken van A. L. J. Van de Walle en Battard. Verdere bijdrage zoeke men in regionale monografieen en tijdschrif ten.
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EUGEEN UTEN

Meester-beiaardier te Brugge

GEORGIUS DU MERY
ME FECr
BRUGIS ANNO 1748
Brugge. Toren van de Halle.

Hoe het groeide

Om zijn uitzonderlijke klankrijkdom, zijn bij na vol=
maakte zuiverheid van toon en het mals=ronde timbre
van zijn klokken wordt de Brugse beiaard als het edel=
ste van onze klokkenspelen beschouwd. Deze beoor=
deling is niet gegroeid uit een enggeestig chauvinisme;
zij is integendeel de objectieve realiteit, gestaafd door
het eensluidend oordeel van bevoegde • vakmensen. Het
sierlijke Brugse Belfort draagt de mooiste schakel van
de melodieenketen, die zich van toren tot toren door de
Lage Landen slingert.
Vanaf de eerste ontwikkelingsjaren van de torenmuziek
verheft zich de machtige stem van het Brugs vrijheids=
symbool in het koor der zingende torens. Reeds in het
begin van de 14de eeuw bevonden zich vier klokken in
de nog onvoltooide Halletoren. Zij vormden geen sa=
menspel; het gelui van ieder klok had een eigen bete=
kepis : de schepenklok diende om de magistraten ter
zitting te roepen; de bruidsklok werd geluid bij voor=
name huwelijken; de werkklok duidde het begin en het
einde van de werktijd aan; de gemeenteklok was een
onderdeel van het torenuurwerk en kondigde dus de tijd
aan. Deze laatste klok was de kiem waaruit zich het
latere klokkenspel zou ontwikkelen. In de 14 de en 15'
eeuw werden steeds meer klokken bij het uurw erk=
mechanisme ingeschakeld. In het begin van de 16 de
eeuw vormden zij een volledig octaaf, maar tot dan
bleven zij een onderdeel van het uurwerk zonder claw=
buiten gebruikt te worden.
Voor Brugge vinden we de eerste aanwijzing, die duidt
op een klokkenspel, met de handen bespeeld, in de
oude stadsarchieven van 1535. We noteren daaruit de
volgende tekst : Heer Adriaan vander Sluus, de somme
'

van xxxvij s. gr., te wetene de xxv s. gr. over ghelycke
somme die by heeft en xij s. gr. van diverschen coper=
drade, yserdrade ende andere by hem gheoirboirt jn
tspannen van de appele omme daerup te speilne.

De eer, als eerste beiaardier te Brugge te zijn opgetre=
den, schijnt dus toe te komen aan vermelde Adriaan
vander Sluus, die tevens als inrichter van de spelinstal=
latie vermeld wordt. Deze clocxkins of appele, elf in
getal, dateerden van 1528.
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In 1603 werden zij vervangen door 20 nieuwe van
Marc le Serre, die er in 1631 nog zes bijvoegde. De toe=
nemende artistieke ontwikkeling van het yolk ging met=
tertijd hogere eisen stellen, ook aan het instrument on=
der de torentransen dat als gemeen goed werd be=
schouwd. De Breydel=zonen bleven geen genoegen ne=
men met hun minderwaardige publieke speeldoos, voor=
namelijk omdat in die tijd de beiaard als een maatstaf
beschouwd werd van de rijkdom en de kunst van de
gemeente. Daar de eer en het aanzien van het noordelijk
Venetie er mee gemoeid was, werd tot de aankoop van
een nieuw en beter klokkenspel besloten. Gepaard met
allerhande feestelijkheden werd in 1673 het nieuwe to=
reninstrument van de vermaarde klokkengieter Melchior
de Haze ingespeeld. De zegevaan wapperde op de toren
want geen enkele stad werd toen door dergelijk subliem
spel opgeluisterd. Doch de 39 bronzen zangers van de
Haze hebben geen patriarchale levensduur gekend. In
april 1741 kwam er een tragisch einde aan hun feestelijk
lied. Een felle brand, ontstaan ten gevolge van bliksem=
inslag, vernielde het binnenhoutwerk van de toren en de
klokken. De verslagenheid was algemeen bij het aan=
schouwen van deze historische ramp. Gelukkig kon het
vuur en de schade enigszins beperkt worden en het ge=

bouw zelf hield stand. Maar de vrolijke zang, die de
architectonische schoonheid van het Belfort nog meer
relief bijbracht, was jammerlijk verstikt. De scone stede
kon haar triomfzang niet meer laten honer en moest, als
bezitster van het mooiste klokkenspel, haar roemvolle
eerste plaats afstaan.
De Vlaamse koppigheid won het echter van de kortston=
dige ontmoediging : er moest en zou een nieuw klok=
kenspel komen ! Als het ware boven de smeulende res=
ten van het oude klokkenspel werden de eerste plannen
gesmeed voor herstel van toren en beiaard. Enige maan=
den na de ramp was het toenmalig stadsbestuur reeds in
onderhandeling met de Antwerpse gieter Joris Dumery.
De klokken zouden ter plaatse gegoten worden, naar de
gewoonte van die tijd. Het vervoer van zware gewichten
stelde immers te grate moeilijkheden. De uitvoering van
het plan zou acht lange jaren aanslepen. In 1748 werd
eindelijk de inhuldigingsvlag gehesen. De 49 nieuwe
klokken lieten voor de eerste maal hun triomfzang over

de vierende stad weergalmen. Meteen stond Brugge weer
aan de spits van de reeks der zingende torens. Deze bei=
aard van vier octaven bleef ongewijzigd tot in 1939;
toen werden de 15 kleinere klokjes vervangen door nieu=
we, gegoten door Michiels uit Doornik.
Ut Resonare
Over een volwaardig instrument, zoals de beiaard van
Brugge, te mogen beschikken betekent voor een beiaar=
dier het in vervulling gaan van innig betrachte wensen.
Iemand die steeds muziek moet vertolken met gebrek=
kige middelen sterft een onmuzikale dood. Dat gebeurt
vroeg of laat, naargelang de persoonlijkheid van de kun=
stenaar, maar de geestelijke aftakeling komt onvermij=
delijk. Het voortdurend gevoel van onvoldaanheid is
moordend. Sommige beiaardiers bevinden zich in derge=
lijke ontmoedigende situatie, omdat hun beiaard verre
van volmaakt is en een slechte ambassadeur van onze
nationale kunst. Deze van Brugge is van koninklijke
bloede. Zijn bespeling vergt een volledige concentratie
met inzet van geestelijke en lichamelijke vermogens.
Juist omdat het instrument de mens zo volledig opeist,
wordt het bespelen een echte passie.
Mogelijkheden
Er wordt wel eens beweerd dat een beiaard alleen ge=
schikt is om volksliederen uit te voeren. Onwetendheid
en het daar uit volgend onbegrip is de oorzaak van dit
gezegde. Voor oningewijden schijnen de mogelijkheden
van uitdrukking eerder beperkt. Het beiaardspel heeft
zijn eigen techniek en middelen om hoogstaande muziek
weer te geven. Dit geldt trouwens voor ieder instru=
ment. Het neerdrukken van de afgeronde houten toetsen
is geen oefening van louter fysische kracht. Wanneer
het zogenaamde trillen volmaakt uitgevoerd wordt kan
men de klokken op ongeevenaarde wijze laten zingen;
door het toepassen van een ontwikkelde polstechniek
kan men ze manhaftig doers marcheren. De aanslag kan
licht of zwaar zijn, de schakeringen kunnen gaan van
PP tot FF (zeer zacht tot zeer sterk). Speelse dartelheid
komt tot uiting, wanneer de gebroken akkoorden als een
klaterende waterval van toner uit de galmgaten tui=
melen. De klepels van de klokken zijn zo rechtstreeks in
contact met de toetsen dat de beiaardier de klepels als
het ware in zijn handen houdt en zijn ziel kan laten
zingen. Zelfs de meer ingewikkelde muziekvorm van de
fuga is uitvoerbaar vermits het thema met de rechter= of
linkerhand of bij middel van het pedaal kan naar voor
gebracht worden. Dit alles vraagt een aanhoudende stu=
die en drang naar vervolmaking, waardoor trouwens
iedere kunstenaar moet bezield zijn.
De eigen omuving
Daar de beiaardier als een permanent solist optreedt,
speelt zijn persoonlijkheid
zijn ambitie een overwe=

gende rol. Na zijn spel hoort hij immers nooit een waar=
derend applaus, er is geen rechtstreeks visueel contact
met de luisteraars zoals bij een muziekuitvoering in een
concertzaal.
De enige beloning ligt vaak in de persoonlijke voldoe=
ning over het gepresteerde. Hij kan uitkijken over de
omliggende gouwen tot aan de vervagende horizon; van
beneden waaien alleen verwarde straatgeruchten tegen
de toren op. Hij voelt zich als in een ruime stilte, waar=
in het ruisen van de spelende wind rond de stil gewor=
den klokken antwoord geeft op zijn machtig intermezzo.
Roeping
De stedelijke speelman moet zich terdege bewust zijn
van zijn verantwoordelijkheid; dan zal hij zijn zingende
toren niet tot een draaiorgel verlagen. Men mag wel
eens yolks zijn, men speelt immers voor alle lagers van
de bevolking, maar dit mag geen voorwendsel zijn om
zich tot vulgariteit te lenen. De beiaardmuziek, hier te
lande gekiemd en tot ontwikkeling gekomen, is een in=
tegrerend deel van het openbaar levee. Zij brengt af=
wisseling in de dagelijkse sleur en maakt de hoogdagen
nog feestelijker.
Nec plus ultra
Het is voor de Westvlaamse hoofdstad een onmiskenbare
reden tot fierheid dat zij het meest homogene klokken=
spel bezit; het is eveneens een eer voor de stad dat zij
dit voorvaderlijk bezit met de nodige zorgen omringt. De
aristocratische schoonheid van ons vlaams klokkenspel
is voor de talrijke vreemdelingen een heraut van onze
kunsttraditie.
Technische gegevens : klokken
Totaal gewicht : 27.000 kg; zwaarste klok : 5081 kg; kleinste : 6 kg. Omvang : 4 octaven, zonder do en re-kruis in de
onderste octaaf. Doorsnede van de klokken : van 2 meter
tot 20 cm. Totaal : 47 klokken; 32 van J. Dumery en 15
van Michiels.

Data : beiaardier
1 94 8 : Uitgangsdiploma met Grote onder-

scheiding aan de Koninklijke beiaardschool
Jef Denijn te Mechelen.
1948 : Benoemd te Mechelen als hulpbeiaardier, na schiftingswedstrijd waarin hij eerste
geklasseerd werd met grote onderscheiding.
1949 : Eerste in de bekwaamheidsproeven tot
benoeming ale stadsbeiaardier te Brugge.
1957 : Laureaat in de internationale compositiewedstrijd voor beiaardmuziek te Utrecht.
1958 : Laureaat in de internationale compositiewedstrijd voor beiaardmuziek uitgeschreven door de stad Mechelen.
1959 : Behaalt aan de Beiaardschool te Mechelen het Virtuositeitsdiploma met Grootste
onderscheiding. Is tot hier toe de eerste en
enige die dit diploma behaalde.

Eugeen Uten

STAF NEES
Stadsbeiaardier te Mechelen. Directeur Koninklijke Beiaardschool Jef Denijn.

DE HEDENDAAGSIE BEI[AARDKUNS:1:
De hedendaagse beiaardkunst in Vlaanderen is onbe=
twistbaar een tijdperk van grote bloei ingetreden.
Ft Is het schitterend resultaat van een levenswerk dat in
de persoon van Jef Denijn zijn grondslag vindt.
De geschiedenis van deze specifiek Vlaamse kunst be=
wijst dat ze niet altijd even bloeiend is geweest, doch
ook jaren van verval heeft gekend. Werd de 17' eeuw
de Gouden Eeuw genoemd voor kunsten en weten=
schappen zonder onderscheid, dan was dit niet minder
waar voor de beiaardkunst. Jammer genoeg kende deze
opgang kenmerken van verzwakking in de daaropvol=
gende jaren van de lee en 19' eeuw, waarin oorlogen
en revolutie de grootste oorzaken waren; gevolgen daar=
van enerzijds de toestand van de beiaarden zelf, ander=
zijds faalden vaak de beiaardiers, of althans degenen
die zich aldus noemden, in hun taak. Beiden zijn elk
afzonderlijk niet denkbaar om de beiaardkunst als
kunst te bevorderen.
Immers de liefde van de beiaardier voor zijn instrument
is noodzakelijk, om er te kunnen borg voor staan dat
door vakkundig toezicht de goede staat ervan bewaard
blijft. Dit was geenszins het geval in deze hogerver=
noemde periode, omdat de meeste beiaardiers slechts
liefhebbers waren en allerminst degelijke muzikanten,
met het onvermijdelijk gevolg dat het instrument aan
belangstelling verloor.
De liefhebber=beiaardier, onbekwaam de beiaardkunst
als dusdanig te beoefenen, geraakte de zin en de bete=
kenis kwijt van zijn taak, verwaarloosde de zorg voor
het instrument en kon hierdoor zelf bezwaarlijk nog
interesse opwekken. Van onkunde komt onverschillig=
heid, twee factoren die geleidelijk het verval inluiden.
Er waren wel uitzonderingen doch het geringe aantal,
zowel als de kwaliteit ervan, waren onvoldoende om de
beiaardkunst van decadentie te redden.
In een plaats, onder enkele andere, werd de beiaard
als instrument in ere gehouden en werd er met toe=
wijding over zijn behoud gewaakt. Maar daarbij bleef
het ook weer niet, want bekwame musici bespeelden
met vaardigheid dit waardevol instrument. En zelfs te
Mechelen, waar alles aanwezig was om de belangstelling
voor de beiaardkunst gaande te houden, moest er een
Jef Denijn komen die met besliste hand de nakende
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ondergang afwendde.
In deze figuur waren muzikaal talent en virtuositeit de
stuwkracht om met volharding en vaste wil de beiaard=
kunst een hernieuwde opgang voor te bereiden.
De naam Jef Denijn is onafscheidelijk verbonden aan
de beiaardkunst; zijn leven en zijn werk zijn hierdoor
van uitzonderlijke betekenis. In 1862 geboren te Meche=
len was zijn vader Adolf de toenmalige stadsbeiaardier.
Alhoewel de jonge Denijn een geboren muzikant is,
vat hij ingenieursstudies aan om ze vrij vlug te laten
varen terwille van zijn blindgeworden vader die hij als
beiaardier moest opvolgen.
Het bleek heel gauw dat de jonge aspirant=beiaardier
zin had voor verfijning in voordracht en een uitge=
sproken zuiver harmonisch gevoelen bezat. Zijn eerste=
rangs instrument was hem hiervoor een dankbaar mid=
del en toch gaf het hem geen honderd procent bevre=
diging. Denijn wilde nog meer verfijning en soepelheid
bekomen in de aanslag en het werd voor hem een
intens zoeken naar de mogelijkheid tot de verwezen=
lijking ervan, waarbij enige ervaring gedurende zijn in=
genieursstudies opgedaan, hoe gering ook, hem nu toch
voor een goed deel te pas kwamen. Een zoeken naar
technische verbetering van zijn instrument, zo voor wat
de verbindingen betreft, qua draden en veren, gaf hem
geleidelijk de gewenste voldoening.
Zijn spel was het beste bewijs; het getuigde meer en
meer van een technische en muzikale beheersing van
het instrument, dat als het zwaarste bekend stand onder
de toenmalige beiaarden van de wereld. Van gewone
bespeling kwam het tot een samengesteld programma
en lang duurde het niet vooraleer Denijn het beiaardspel
de vorm van concert aannam. Het begon met enkele
vrienden=luisteraars die op vastgestelde dagen een con=
cert konden beluisteren tot in 1910 na het congres
van het Algemeen Nederlands Verbond, te Brussel, de
congressisten naar Mechelen kwamen om een Denijn=
beiaardconcert te beluisteren, concert dat een buiten=
gewone bijval genoot, vooral bij de talrijke noorder=
buren. Entoesiaste artikels verschenen hier en in Neder=
land over dit enig slotconcert. De gevolgen waren dan
ook zeer gunstig; steeds meer luisteraars, waaronder
talrijke vreemdelingen, stroomden toe.

SIN VIAANDEREN
Stemmige hoekjes in de buurt van de St.=Rombouts=
toren werden bij voorkeur opgezocht en in de stille
straten kon men ongestoord het betoverend en ontroe=
rend klokkenspel beluisteren.
Denijn's concerten, enig in hun genre in die periode,
oogstten roem in eigen land, maar ook over de grenzen
en zelfs over de wijde wereldzeeen. Duizenden kwamen
onder de indruk van dit meesterlijk spel.
De verloren belangstelling was heropgewekt en de gun=
stige weerslag bleef niet uit. De Vlaamse steden wisten
zich opnieuw bewust over het bezit van een beiaard,
veelal in staat van verplicht zwijgen met het nefaste
gevolg van verwaarlozing.
Er werd opnieuw zin en begrip getoond voor het ver=
loren gewaande instrument dat men weer als volwaar=
dig wilde herstellen. Deze gunstige evolutie bleef dan
ook in het buitenland niet zonder gevolgen. Nederland
en Frankrijk volgden Belgie op de voet, Engeland en
Portugal vulden de rij aan.
Op wie beter dan op Jef Denijn zelf zou men beroep
doen om advies en leiding in deze kwestie. Op zijn kun=
de en ervaring werd nu voortaan aanspraak gemaakt om
de voorgenomen herstellingswerken te ordenen. De ene
stad na de andere kwam aan de beurt, ofwel om de
bestaande beiaard in ere te herstellen, ofwel om er een
gloednieuw instrument te installeren. De nieuwe spelen
werden in de regel gebouwd naar Mechels model en
volgens Denijn's geexperimenteerde aanwijzingen. Het
leek wel een naijver tussen de steden onderling om de
beste, de zwaarste, de mooiste beiaard te bezitten.
Eens het instrument klaar, wilde men het beluisteren
en, in navolging van Mechelen, kon men in vele steden
van eigen land maar ook in de vreemde een beiaard=
concert geprogrammeerd zien.
Feestelijkheden in de stad, de kermis, processies, het
waren allemaal dankbare gelegenheden am beiaardbe=
spelingen te houden, die de feestelijke atmosfeer wisten
te scheppen die er bij hoort. Heel dikwijls verhoogde
een gastbeiaardier de aantrekkelijkheden.
Na 25 jaren onverminderde inspanning kon men over
een lange weg terugblikken , die in sterk opgaande lijn
reeds een eerste hoogtepunt had bereikt.
In 1922 kon men een eerste merkwaardige verjaring in

het nieuw geschiedenisboek van de beiaardkunst aan=
tekenen, namelijk de 35s te verjaring van de aanstelling
van Jef Denijn als beiaardier.
Dit ambtsjubileum werd met een groots opgezette vie=
ring herdacht. Maar het werd meer voor een verdien=
stelijk man als Denijn dan wierook en bloemen, het
was de inzet van een nieuwe opdracht, en wel de ge=
zagvolle stichting van een Beiaardschool. De vele vrien=
den van de meester en zijn nog talrijker bewonderaars
waren reeds lang met dit plan begaan en drongen meer
en meer aan opdat Denijn deze beslissing als nood=
zakelijk zou overwegen.
Op de bewuste viering werd de stichting van een
beiaardschool aangekondigd die in onze dagen trots
mag gaan op een wereldberoemde faam en eervol werd
onderscheiden met Koninklijk. Het eerste werd haar
verworven goed recht na jaren van inspannend werk,
het tweede is naar waarde en verdiensten letterlijk en
figuurlijk de kroon op het werk.
Enkele namen en cijfers illustreren wellicht een paar
aspecten van de betekenis van de Beiaardschool in de
geschiedenis van de Beiaardkunst.
Over al die jaren volgden een driehonderdtal leerlingen
de school, waarvan ongeveer een honderdtal er in ge=
lukten het einddiploma te behalen. Ze zijn over de hele
beiaardwereld verspreid d. w. z. de hele aardbol rond;
vanaf Nieuw Zeeland en Australia tot Canada en Ne=
derland als leiding gevende gebieden gevolgd door
Frankrijk, Engeland, Ierland en Denemarken, om ook
Kaapstad en een paar andere localiteiten in Zuid=Afrika
niet te vergeten.
Eens als geschoolde beiaardiers in hun eigen land ge=
vestigd, waren zij de ware propagandisten van de her=
nieuwde beiaardkunst volgens de richtlijnen van de
Beiaardschool, waar ze deze kunst door grondige studie
hadden leren waarderen en aanvoelen, am ze op hun
beurt vender te verspreiden en te leren kennen. Eminen=
te meesters hadden terecht die bagage hiervoor mee=
gegeven : Jef Denijn kwam de interpretatie ten deel,
Jef Van Hoof vertegenwoordigde de compositie voor
beiaard en Staf Nees stand in voor de speeltechniek.
De invloed uitgaande van deze drie meesters kon niet
anders dan een blijvende stempel nalaten op al dezen
11

die hem ondergingen zowel als op hun verdere loop=
baan. Het was dan niet te verwonderen dat Jef Denijn's
initiatief met betrekking tot het inrichten van zomer=
avondconcerten haast in alle beiaardsteden in binnen=
en buitenland een getrouwe navolging vond. De sterk
evoluerende belangstelling voor de beiaardkunst had met
de jaren ook toegang verkregen tot de Verenigde Sta=
ten, waar zich sedert de stichting van de Beiaardschool
reeds enkele oudleerlingen hadden gevestigd. Deze jonge
natie, bewust van het gemis aan kultuur, stored helemaal
ontvankelijk voor al wat Europa bracht aan kunst en
voor haar althans aan kulturele nieuwigheid; zo ook de
beiaardkunst, die blijkbaar de Amerikanen wist te ver=
overen en zich op een verrassend goed onthaal kon
verheugen.
Waar men de St.=Romboutstoren als model wilde voor
de nieuw op te bouwen toren, was Jef Denijn vanzelf=
sprekend ook daar de man om de beiaardinstallatie te
adviseren. In 1927 stak hij zelfs de Oceaan over om
er de nieuwe beiaard van Albany, staat New York,
naar zijn richtlijnen gebouwd, te gaan huldigen en met=
een nog enkele andere te bespelen.
Tot aan zijn tragische dood, in 1941, tengevolge van
een ongelukkige val, heeft de meester ononderbroken
gewerkt aan de uitbouw van de beiaardkunst; met door=
zetting en wilskracht leidde hij zijn eigen gevestigde
school die door de jaren heen de sterke burcht beteken=
de waarin ons bijna vergeten patrimonium nieuwe
glans kreeg door de warme bezieling van een meester.
Aan Jef Denijn's kunst, zijn virtuoos en gevoelvol spel,
is men alle waardering verschuldigd voor de herop=
leving en de verspreiding van de beiaardkunst. Aan hem
komt ongetwijfeld de eer toe dat de 20ste eeuw kan en
mag vergeleken worden met de Gouden Eeuw in de
geschiedenis, toen de befaamde klokkengieters, de ge=
broeders Hemony, hun prachtige klokkenspelen goten.
In vele torens vindt men nog op onze dagen, Hemony=
klokken of een gedeeltelijke Hemony=beiaard, die te=
recht als een uitzonderlijke rijkdom kan worden be=
schouwd.
Evenals in de 17' eeuw, streeft elke stad of gemeente
ernaar een beiaard te bezitten en maakt het instrument
de rechtmatige trots uit van de bewoners.
Meester Jef Denijn heeft de stevige grondvesten be=
paald waarop wij, zijn oud=leerlingen, verder uitbouwen
en steeds een hoger niveau trachten te bereiken. Dat is
de niet geringe verantwoordelijkheid, het gemeenschap=
pelijk erfdeel van onze en de komende generaties.
Na de tweede wereldoorlog kregen de klokkengieters
vele belangrijke opgaven : verdwenen klokken hergieten
en ook geheel of gedeeltelijk verwoeste beiaarden her=
stellen. 'Hierdoor kregen ze hun grote kans en konden
ze hun verworven ervaring nog aanzienlijk verrijken.
De vooruitgang van de wetenschap en de techniek
kwam ook de hedendaagse stemtechniek voor klokken
ten goede. Met behulp van ultra moderne instrumenten
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heeft men bij het stemmen van klokken grote vooruit=
gang gemaakt; ook de nieuwe techniek van het gieten
is er fel op vooruit gegaan. Daaruit volgt dat de nieuwe
klokkenspelen uit de beste gieterijen vele andere be=
staande ver overtreffen in klankzuiverheid en techni=
sche verfijning. Het gevolg hiervan is dat verouderde
of slecht gestemde klokkenspelen moeten hergoten of
een totale hernieuwing dienen te ondergaan.
Op die wijze helpen de klokkengieters voor een groot
deel mee aan de evoluerende beiaardkunst in Vlaande=
ren, dit klein land dat ontegensprekelijk het voorrecht
geniet de ganse beiaardwereld te beheersen.
Ook van de Kon. Beiaardschool van Mechelen, under
de leiding van ondergetekende, die zijn illustere voor=
ganger waardig tracht op te volgen, gaat er onbetwist=
baar een invloedrijke leiding uit, zowel voor de vorming
van flinke beiaardiers als voor de toonaangevende mu=
zikale leiding steeds in de geest en volgens de richt=
lijnen van Jef Denijn. Nog steeds telt de Kon. Beiaard=
school een aanzienlijk getal studenten komende uit de
verschillende streken van eigen land, maar ook van ver
over de grenzen. Steeds warden aan hen meer en meer
eisen gesteld : de technische leiding wordt steeds in=
tenser doorgedreven en wat de muzikaliteit betreft lig=
gen de normen betrekkelijk hoog. De kon. Beiaard=
school blijft op de hoogte van haar tijd en weet met
kunde en gezond inzicht de aanpassing door te voeren.
Het mag ons dan ook geenszins verwonderen te horen
beweren dat op onze dagen de beiaardkunst in Vlaan=
deren en ook ver in het buitenland een ongemeen bloei=
tijdperk doormaakt. De bewijzen liggen voor de hand;
een ervan is het meest sprekende : de avondconcerten
gedurende de zomermaanden die naar het voorbeeld
van Mechelen overal worden ingericht, waar men over
een goede beiaard beschikt.
Er zijn Brugge, Antwerpen, Gent, Nieuwpoort, Aalst,

Lokeren, Mol, Meise, Tongeren, Tienen e. a. waar de
beiaard bespeeld wordt door een gediplomeerd beiaar=
dier die er voor zorgt de luisteraars gratis een uur
kunstgenot te laten ondergaan.
De befaamde zomeravondconcerten op St.=Rombouts=
toren vormen beslist de hoofdschotel, deze concerten
dwingen steeds meer en meer ieders bewondering af.
Samenstelling van de Mechelse beiaard zoals Jef Denijn
hem jaren lang bespeelde : 46 klokken met een totale
bronsmassa van 35.000 kg. Uitbreiding in 1947 tot 49
klokken met een totaal gewicht van ongeveer 38 ton.
Een zeer verscheiden werking op beiaardgebied houdt
de belangstelling levendig, zo bijvoorbeeld de georga=
niseerde beiaarddagen door de Bond van de oud=leer=
lingen van de Kon. Beiaardschool. Ze worden ingericht
in samenwerking met het plaatselijk gemeentebestuur
bij gelegenheid van een of andere viering of om een
pas geinstalleerde beiaard eens zijn deel te geven en
door bespelingen degelijk in te huldigen.
Het feestelijk karakter van zulke dagen werkt in op de

Staf Nees bespeelt de beiaard.

Een groep Vlaamse beiaardiers
to Mechelen
(Lustrumviering Oud-Leerlingenbond
Kon. Beiaardschool 1959).
V.1. n. r. :
J. Brauns, H. Beenen, A. Schynkel,
J. Mangelinckx, A. De Groot,
A. Wagemans, G. V. d. Bergh,
J. Gebruers, F. Vos, J. Verniers,
Staf Nees, R. V. Steenwegen,
V. V. Geyseghem, Pater J. Feyen,
P. V. d. Broek, J. Rottiers,
W. Harthoorn,
Lid. Ned. Klokkenspelers,
J. V. Stappen.

Beiaardles.
Derde persoon van links
is Meester Jef Denijn.

onderlinge samenhorigheid en de eensgezindheid van
de grate beiaardfamilie en kan niet antlers dan stimu=
lerend nawerken ten gunste van beiaard en beiaardier.
Het beste bewijs van de bestendige evolutie van de
beiaardkunst in Vlaanderen is wel het stijgend aantal
nieuwe beiaarden in de laatste jaren.
Postel (Abdij), Meise, Mot, Nieuwpoort, Veurne, St.=
Niklaas (gans vernieuwd), Dendermonde, Kortenbosch,
Hoogstraten, Harelbeke, Genic, Lokeren, Aalst (gans
vernieuwd), kortelings : Zottegem, leper, Menen, He=
rentals.
Voor wat het beiaardrepertorium betreft schreef Jef
Denijn in zijn studie Wat zal de beiaard spelen ? over
de reeds bestaande composities uit de voorgaande eeu=
wen. Wie onder de beiaardiers, waar ook ter wereld,
zal niet vertrouwd geworden zijn met de Preludiums
en Fuga's van Van den Gheyn. De vereeuwiging van
deze naam gaat terug tot de 17" eeuw. Van den Gheyn,
de toenmalige organist en stadsbeiaardier van Leuven,
schreef onovertroffen klassieke beiaardmuziek; hij
wordt algemeen aangezien als de Bach van de beiaard.
Nog andere namen zijn waard vernoemd te worden als
17de=eeuwse beiaard=componisten : B. Schepers, shads=
beiaardier te Aalst, Leblanc in Gent, Colfs, vader en
noon te Mechelen.

In de le eeuw vermelden we De Gruytter's te Ant=
werpen, met zijn bekend en zeer merkwaardig reper=
toriumboek, dat allerlei composities van tijdgenoten
bevat door hem voor zijn instrument bewerkt, benevens
eigen werken.
De 19" eeuw gaf ons Volckerick te Antwerpen, waar=
van best gekend zijn Melodische Preludes, daarnaast
talrijke bewerkingen. Adolf Denijn schreef enkele ver=
dienstelijke stukjes en de lijst van beiaardcomposities
werd aangevuld met enkele pareltjes door Jef Denijn
zelf. Dit was ongeveer alles wat toen bestond.
Aan de huidige leiding van de Koninklijke Beiaard=
school moet men het rechtmatig leeuwenaandeel toe=
schrijven, dat de beiaardkunst tot zulke triomferende
bloeiperiode bracht. De wereldfaam heeft dit Interna=
tionaal Instituut voor Beiaardkunst verworven, dank zij
haar veelvuldige activiteiten op het terrein van beiaard=
compositie, beiaardspel en muziekuitgaven.
Het is steeds een der grate zorgen geweest van de
Beiaardschool het eigen repertorium met degelijke bei=
aardcomposities te verrijken. Maar naast de talrijke be=
werkingen van het lopend volksrepertorium door de
beiaardiers zelf aangepast, waren de specifieke beiaard=
composities zeer schaars.

Beiaard van Nieuwpoort.
Klavier van de diachromatische beiaard.

Beiaard van Nieuwpoort.
Klokkenspel van de diachromatische beiaard.

Reeds kart na de stichting van de school verschenen de
sublieme beiaardcomposities van Meester Jef Van Hoof
op de programma's, composities die nog steeds gelden
als de ideale voorbeelden van degelijke beiaardmuziek.
Benevens de zuivere en enkele effektvolle werken van
Meester Jef Denijn zelf, verschenen spoedig daarop
werken van Staf Nees, Paul Gilson, Kam. Lefevre, J.
Van den Plas, enz.
Vooral na de tweede wereldoorlog werd dit initiatief nog
verder doorgedreven. Om de toondichters nog meer te
stimuleren werd elk jaar een compositiewedstrijd inge=
richt. Uitgeschreven op internationaal plan is het een
onverhoopt succes geweest. De inzendingen komen toe
uit alle werelddelen en de bekroonde composities —
er zijn verschillende reeksen — warden ook financieel
beloond. Een internationale jury beslist hierover. De
Koninklijke Beiaardschool heeft haar eigen muziekuit=
gave van de bekroonde beiaardcompositie uit de com=
petitie. Dit deze wedstrijden succesrijk zijn, bewijzen
de talrijke degelijke composities die op de catalogus
voorkomen. Talrijke eersterangs=toondichters namen er
aan deel, namen als Arthur Meulemans, Henk Badings,
Marinus de Jong, Gaston Feremans, Fred Marriott enz.
staan borg voor de degelijkheid van hun hoogstaande
werken.

Vervolgens komen de speelwedstrijden voor gediplo=
meerde beiaardiers, die het bekroonde werk als ver=
plicht stuk dienen te vertolken benevens een reperto=
rium dat verschillende genres omvat, de compositie=
wedstrijden met de uitvoering van die werken vervol=
ledigen.
Vermelden we tenslotte nog het contact van de Konink=
lijke Beiaardschool met de oud=leerlingen, over de hele
wereld bedrijvig, dat zeer levendig wordt gehouden.
Regelmatig is er een wederzijdse uitwisseling o. a. van
programma's, uitnodigingen, om als gastbeiaardier op
te treden, het tijdschrift van de oud=leerlingen enz.
De beiaardbespelingen, die op geregelde tijdstippen van
het jaar gehouden worden en door de Koninklijke Bei=
aardschool ingericht, by. met Kerstmis en Pasen en bij
andere gelegenheden, worden door omzendbrieven aan
alle oud=studenten meegedeeld. Hetzelfde geldt voor
nieuw=uitgegeven beiaardcomposities.
Betekenisvol blijven de Concerttournees in het buiten=
land ondernomen door de meest vooraanstaanden van
onze beiaardiers, die onze eigen Vlaamse kunst vol=
waardig op vreemde bodem uitdragen.
Jef Denijn's grote kunst en zijn persoonlijkheid werken
nog steeds invloedrijk na; het is de kleine inzet geweest
naar de roem die Vlaanderen met rechtmatige trots voor
de wereld uitspreidt.

PAUL BOURGOIS
Meester-Beiaardier

VEURNE, A1,S ,,,,MAARDS AD
I-- -1

Tussen de beiaarden die de bonkige St. Niklaastoren
ooit herbergde, bestaat er een zekere verwantschap
onder de vorm van een klok. De Maria=klok, vulgo
bomtje, werd gegoten door Willem Leenknecht (alias)
van Harelbeke in het jaar 1379, als een D=klok met
een doormeter van 1,42 m, een hoogte van 1,18 m en
een gewicht van circa 1900 kg. In 1954 werd deze klok
als fac=simile hergoten nadat ze tengevolge van barsten
onherroepelijk waardeloos geworden was als klinkend
voorwerp. Spijtig genoeg werd die klok hersmolten,
vooral gezien de grote waarde die ze op historisch ge=
bied, alle barsten ten spijt, behouden had.
Volgens de legende zou dat homtje gegoten geweest zijn

in opdracht van een terdoodveroordeelde, en een eerste
maal geluid hebben bij de terechtstelling.
Uit de gegevens in mijn bezit, mag ik besluiten dat het
hart van de Westhoek reeds zeer vroeg een beiaard rijk
was. Inderdaad, reeds in 1602 wordt Adrien du Pret als
beiaardier vermeld. Hoogstwaarschijnlijk is deze bei=
aard gegroeid in de toren : hiermee bedoel ik dat de
ontwikkeling, van uurklok met appelkens tot volwaar=
dig muziekinstrument, er plaats had. Diezelfde ge=
gevens zijn echter nog te onvolledig om een bepaalde
beschrijving van het instrument te geven.
In 1735 nam de Magistraat van Veurne het besluit een
nieuwe beiaard te laten vervaardigen en deze te plaat=
15

sen in de St. Niklaastoren. Als basisklok werd het
bomtje aangeduid. Deze klok, de trots der Veurnaars,
werd met een bijzondere zorg omringd en zowel schrif=
telijk als materieel beveiligd, opdat haar geen schade
zou toegebracht worden. Volgens het contract dat op
6=7=1735, tussen voornoemd magistraat en Ignatius de
Cock, klokgieter te Heestert, gesloten werd, moesten
meerdere personen ...borghe verkennen, dat door het

drillen ofte sigilleren van de clocke vulgariter genaemt
het boornken, waerop bekent staen dese volghende vers=
sen in het latyn :
arena voco signis, per me clamatur et ignis,
et percussa foris, distinguo tempus in horis
gheene schaede ofte vererghenisse daeraen en sal ghedaen worden, terwin alle andere klokken zonder be=
paalde voorwaarden mochten hergoten worden.
Eigenaardig is wel het feit dat Ignatius de Cock dit
contract slechts aanvaardde order voorwaarde dat de
magistraat zelf voor het metaal zou zorgen. De uitvoe=
ring van het werk geschiedde in de aanhorigheden van
het St. Jansgasthuis te Veurne.
Welke klankwaarde had deze beiaard ? We mogen aan=
nemen dat dit klokkenspel wel niet zal uitgemunt het)=
ben door klankschoonheid; voor zover mij bekend, is
de beiaard van Veurne de enige die Ignatius de Cock
ooit gegoten heeft. Het gieten en stemmen zelf nam
bij de vijf jaar in beslag en was niet vrij van velerlei
betwistingen omtrent de klankjuistheid.
Deze beiaard kende een, voor beiaarden althans, zeer
kort bestaan. Amper 6o jaar oud werden de klokken
weggevoerd door de Fransen, in naam van de Revolutie.
Wellicht gebeurde het transport in de richting van St.
Winoksbergen, wat dan ook de aanleiding zou geweest
zijn tot de bewering dat de beiaard aldaar heringericht
werd. Deze overlevering, door velen nog met klem ver=
dedigd, houdt geen steek vermits in die tijd een sp'eel=
klare beiaard opgesteld was in het Belfort van St. Wi=
noksbergen. Deze laatste beiaard bleef gespaard, enkel
werd hem, order de Constituante door toedoen van De=
pute Bouchette, het zwijgen opgelegd. De Veurnse klok=
ken werden waarschijnlijk naar de smeltovens gevoerd
om het metaal ervan te laten dienen bij de fabricatie
van geschut.
Het Magistraat van Veurne heeft evenmin veel voor=
spoed gekend bij het vervaardigen van het mekanisch
gedeelte van de beiaard, door Jan de Hondt uit Ant=
werpen. Waarheidsgetrouw dient hier vermeld dat het
werk degelijk uitgevoerd werd, dit blijkt uit verschei=
dene verslagen die daaromtrent opgemaakt werden (o.
a. door Carel Peeters clockspeelder tot Loven op 17=12=
174o). Jan schijnt echter zeer traag gewerkt te hebben;
in zijn verzoeken tot avanceeren met gelt lag het tempo
merkelijk hoger.
Dit bracht de Magistraat van Veurne er toe een aan=
houdingsbevel tegen Jan de Hondt op 11=2=1739 uit te
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vaardigen, met de hoop dat hij, eens in de nor, tot de
overtuiging zou komen dat grotere spoed onontbeerlijk
was. Na verscheidene vruchteloze achtervolgingen werd
hij uiteindelijk gearresteerd in de Gouden Arend, Steen=
straat te Brugge op 22 mei 1739 te 16 uur. Naar blijkt
uit de schuldvordering dd. 9=6=1739 van Jan Baptiste
Neyrinckx, cipier te Brugge, heeft de Hondt gedurende
achttien dagen gebromd, en was het, terloops gezegd, in
de gevangenis nog zo slecht niet. De magistraat van
Brugge richtte op 6=6=1739 een schrijven aen desen van
Veurne waarin de grate tevredenheid, over het werk
door Jan de Hondt te Brugge uitgevoerd, aangehaald,
en voor hem ten beste gesproken werd. Zo werd onze
vriend Jan terug vrije man en kon hij de hem opge=
dragen taak naar behoren vervullen.
Van deze wekkering zijn enkele stukken bewaard ge=
bleven die nu, al is het in stilte, getuigen van het mees=
terschap van Jan de Hondt.
Het heeft ongeveer anderhalve eeuw geduurd vooraleer
de stoere St. Niklaastoren opnieuw een zingende toren
werd. Aan Marcel Michiels Jr., klokgieter te Doomik,
werd de opdracht gegeven een nieuw spel van 47 klok=
ken te gieten gebaseerd op het (in 1954 door hem) her=
goten bomtje en met een totaal gewicht aan brons van
iets meer dan 9 ton. Aan mij werd de keuring ervan
toevertrouwd. Vijf beiaardklokken doen dienst als luid=
klok. Van de oude beiaardstoel, vervaardigd in 1735 uit
stukken die reeds voor een andere klokstoel gediend had=
den (wellicht voor de eerste beiaard van Veurne ?), kon
niets meer dienen. De nieuwe klokken werden echter op
nagenoeg dezelfde plaats in de toren opgesteld aan de
marktzijde. Het klavier werd ondergebracht in de kla=
vierkamer die omstreeks 1735, volgens plan, een ver=
dieping lager gebouwd werd.
De klokken zijn gestemd volgens de gelijkzwevende
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stemming met een voile en warme klank die archaisch
aandoet en dus passend bij de architectuur van toren

en omgeving. De D=klok (bomtje) werd gekoppeld aan
de C=toets van het klavier zodat een vieroktaafs beiaard
tot stand kwam (min Cis in het laagste oktaaf).
Voor de wekkering werd afgezien van de gewone me=
kanische trommel ten voordele van een elektro=magne=
tische wekkering uigedacht en verwezenlijkt door de
Firma Frere uit Lo. Deze wekkering is uitgegroeid tot
een prachtstuk omwille van de correcte uitvoering en
werking, en, niet in het minst, om het behoud van de
werkelijke klank der klokken.
Ik houd er ten stelligste aan U te wijzen op het onder=
scheid tussen wekkering en klavierspel voor wat betreft
de toepassing van de elektro=magnetische transmissie.
Is deze transmissie doelmatiger voor de wekkering dan
de mekanische, dan is ze verwerpelijk ter vervanging
van de mekanische in het klavierspel. Een wekkering is
alleen bedoeld als tijdsaankondiging en het ontbreken
van gevoelsnuancering is een gemeenschappelijk gebrek
van het elektro=magnetisch als van het mekanisch sys=

Paul Bourgois

teem. Voor het klavierspel zijn de omstandigheden gans
anders : hier bekleedt de nuancering in de aanslag een
voorname rol naast de vaardigheid van de speelman en
de goede opstelling en uitvoering van het instrument.
Het was een levenstaak voor Meester Jef Denyn, een
bepaalde manier van inrichting van de beiaard (met na=
me : tuimelaarsysteem) toegepast te zien, die een maxi=
mum aan nuancering toelaat. Bij een, elektro=magneti=
sche overbrenging is deze gevoelsnuancering die van
essentieel belang is voor wat de voordracht betreft, uit=
gesloten. Denyn's toepassing is werkelijk de beste,
laten wij het er dus bijhouden, anders lopen we van de
klaver naar de biezen.
Het is om dezelfde reden, ondermeer, dat het ameri=
kaans spul, dat ten onrechte beiaard genoem d wordt
en waarvan een specimen van op het Feestpaleis te
Oostende jankende geluiden over de stad uitschreeuw=
de, door de gemeenschap niet aanvaard wordt — be=
vooroordeelde kenners (sic) niet in aanmerking geno=
men.
Op de 15' augustus 1961 dansten te Veurne de boer=
kens van vreugd' en plezier als d'oogst was binnen=
gereden, en op de 26' was gans de stad in een feeste=
.

lijke stemming omdat de beiaard ingehuldigd werd. De
feestelijkheden namen een aanvang met de wijding
van de ganse beiaardinstallatie door Z. E. H. Deken en
een officieel gedeelte op het stadhuis. Tot besluit van
deze voor Veurne heuglijke dag greep een, volksfeest
plaats waar de beiaard, in samenspel met koperblazers,
het St. Clara=koor uit Nieuwpoort, de Vendeliers van
het College en de dansgroep Zannekin, kwistig en op
een soms humoristische wijze de aanwezigen doordrong
met een ware klankenzee.

Tot slot van dit bondig en uiteraard onvolledig histo=
risch overzicht van de Veurnse beiaarden, wens ik uw
aandacht te vestigen op een zekere analogie die, althans
wat beiaarden betreft, bestaat tussen Veurne en Nieuw=
poort. Te Nieuwpoort werd eveneens rond het jaar 1735
een nieuwe beiaard geplaatst ter vervanging van een
bestaande en ook ongeveer anderhalve eeuw later (in
1952) wordt er de derde beiaard ingehuldigd. Te Veurne
werd voor de huidige beiaard beroep gedaan op de
Nieuwpoortse beiaardier als expert, net zoals 15o jaar
geleden Joanne's de Gruytters, beiaardier te Nieuwpoort
samen met o. a. Francois Vauchelet, beiaardier te Oost=
ende, te rade geroepen werd.
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ENKELE NOTA'S
Het anderhoud en de restauratie van een gebouw als
het belfort te Brugge, is geen gemakkelijke opgave. Het
nazicht van moeilijk bereikbare muurvlakken, het on=
derzoek naar oude toestanden, het opmeten van ver=
weerde profielen, het opzoeken van het oude bouw=
materiaal en van eventueel vervangingsmateriaa1, het
nauwlettend waken over de goede uitvoering der wer=
ken stelt de leidende architekt inderdaad voor vele
problemen.
Onder leiding van architekt M. Vermeersch uit Brugge,
werden tijdens de laatste jaren reeds een aantal werken
aan de halle uitgevoerd, o. m. de herstelling van de
bovenzalen. Na een uitvoerig onderzoek van halle en
belfort werd thans door dezelfde architekt een ontwerp
voor de restauratie van het ganse gebouw opgemaakt;
aan de hand van de daarbij horende memorie van toe=
lichting willen we rhier in 't kort de voorgestelde wer=
ken overlopen.
Het ganse restauratieontwerp is in vier loten ingedeeld;
enkel lot I, dat betrekking heeft op het achtzijdig boven=
gedeelte, is nu voor advies aan de Koninklijke Kommis=
sie voor Monumenten en Landschappen overgemaakt
(afb. 4). !DR achtkantig gedeelte is een uit 1483=1487
daterende toevoeging aan de twee vierzijdige verdiepin=
gen die zelf uit de 13".14" eeuw stammen, (afb. 1),
en wel het oorspronkelijk koncept uitmaken. Door het
gebruik van Ledische zandsteen en door een slanke op=
bouw kontrasteert dit jonger werk met de vierzijdige
bakstenen benedenverdiepingen die o. a. met het onge=
veer even oude belfort van leper te vergelijken zijn.
Deze achtzijdige toevoeging heeft de oorspronkelijke
bouw wel buiten verhouding verhoogd, maar het sil=
houet is ons zo vertrouwd geworden en de twee ge=
deelten zo een, dat het verschil in opvatting en uitvoe=
ring maar aan weinigen meer opvalt.
Oorspronkelijk was de achtkant voorzien van een spits
die door een beeld van S. Michiel bekroond was; spits
en beeld werden echter in 1493 door een brand ver=
nield. Een borstwering en een nieuwe spits, met als be=
kroning een klimmende leeuw, kwamen in 1499=1501
tot stand (afb. 2). Deze torennaald brandde of in 1741.
De huidige borstwering, uit 1822 daterend en in i9oi
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hersteld, bevindt zich over 't algemeen in slechte staat.
Talrijke onderdelen worden door metalen banden aan
elkaar vastgehouden. De arduinen kruinversiering lijkt
ans nog best- bewaard; een gedeelte zal bij de restau=
ratie opnieuw kunnen gebruikt warden, indien men het
tenminste wel noodzakelijk acht deze versiering te her=
stellen. Ze komt inderdaad niet op oude afbeeldingen
voor en dateert maar van 1822.
Van het eveneens uit 1822 daterende torendak zijn het
timmerwerk en de zinkbedekking in zeer slechte staat;
beide moeten volledig vervangen worden.
Een belangwekkender probleem vormen de galmgaten
(afb. 5). Op alle oude afbeeldingen van het belfort,
waarvan de vroegste uit het einde van de 15" eeuw —
ttz. de tijd van de opbouw — dateren, zijn de hoge
galmgaten in de achtkant van een horizontale indeling
voorzien. Het zo ontstane bovengedeelte — het tegen=
woordige eigenlijke klokgat — was en is niet ander=
verdeeld; het benedengedeelte bestond oorspronkelijk
uit twee spitsbogige openingen waarvan nu nog de ge=
paarde boogjes en de zijrechtstanden bestaan. In de 19"
eeuw (1822 ?) werden deze benedengedeelten der klok=
gaten grondig gewijzigd : de gepaarde openingen wer=
den sterk ingekort, en eronder maakte men kleinere
vensteropeningen in een grotendeels bakstenen pare=
meat. Achter deze zo gewijzigde benedenhelft bevinden
zich nu de machinekamer, de beiaardkamer en 't ver=
blijf der bewakers. Het lijkt ons wel de moeite waard
de mogelijkheid te onderzoeken de benedenhelft van
deze galmgaten terug in de oude toestand te brengen.
Nu immers, verliezen de slanke klokgaten de helft van
hun waarde, terwijl ze in de oude vorm teruggebracht,
opnieuw een sprekend vertikaal accent zouden bezitten.
Aan de binnenzijde van die galmgaten werd tijdens
vroegere restauraties arduin aangewend. Het spreekt
vanzelf dat eventuele herstellingswerken aan de galm=
gaten — en tevens aan gans de achtkant — dienen
uitgevoerd te warden met Ledische zandsteen, of bij
ontstentenis daarvan met een steep die deze zo dicht
mogelijk benadert. (b. v. Massan,gis).
De borstwering onderaan de achtkant en de vier hoek=
torentjes horen eigenlijk niet meer bij dit gedeelte van

Meester van de Lucia-legende, 0. L. Vrouw en maagden.
Ode kwart 15" eeuw; Detroit, Detroit Institute of Arts). (afb.

Meester van de Lucia-legende, Retabel van SintNiklaas : detail uit het middenpaneel (omstreeks
1500, Brugge, Groeningemuseum).
(afb. 3)

Foto M. Vermeersch

J. B. van Meunincxhove, Zicht op de markt te Brugge.
(17" eeuw; Brugge, Groeningemuseum). (afb. 2)

Belfort te Brugge, bovengedeelte.
(afb• 4)
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Belfort te Brugge, detail van de achtkant. De galmgaten
in twee gedeeld; de benedenhelft bestond oorspronkelijk uit
twee gepaarde openingen, waarvan o. m. de afdekkende
spitsboogjes (met drielob) nog bestaan. (afb. 5)

Belfort te Brugge. Gewijz:gde benedenhelft van de galmgaten in de achtkant, hoektorentje en borstwering van de
tweede vierzijdige verdieping. (afb. 6)

het belfort; uit praktische overwegingen echter, worden
ze toch in de eerste schijf van de werken ondergebracht
(afb. 4 en 6).
Van de vier hoektorentjes werden twee spitsen op het
einde van de 19" eeuw hersteld : de zuid=westelijke
volledig, de noordwestelijke gedeeltelijk met arduin.
Daar men voorziet de twee andere spitsen (van Ledi=
sche zandsteen) te herbouwen, ware het hier wellicht
de gelegenheid ook de twee eerstgenoemde spitsen met
zandsteen te hermaken. De torentjes .zelf rusten op een
overkraging die met beeldhouwwerk versierd is; aan=
gezien dit nu bijna guns verweerd is, blijft het een
vraag of een herstelling van deze versiering nog moge=
lijk of zelfs gewenst is.
De vier luchtbogen die tussen de hoektorentjes en de
achtkant aangebracht zijn, lijken nogal erg verweerd;
een nauwkeurig onderzoek naar hun toestand ware
gewenst.
De borstwering tussen de torentjes heeft bijzonder veel
van weer en wind geleden. Een restauratie van de be
staande toestand is o. i. te verkiezen boven een her=
stelling die het terugplaatsen voorziet van de nu niet
meer bestaande kruinversiering die we enkel door gra=
fische dokumenten kennen, en waarvan de rekonsti=
tutie toch meer hypotese dan restauratie zou ,zijn.
De overige werken maken de loten II, III en IV uit en
komen maar later aan de beurt; ze worden hier bondig
samengevat.
In elke zijde van de tweede vierzijdige verdieping be=
vindt zich een gepaard galmgat, waarvan elke opening

op haar beurt door een middensteun gesplitst is. (afb.
4). Van de oorspronkelijke middensteunen is zeer wei=
nig bewaard gebleven : op de noordkant de grote mid=
densteun van Doornikse steen; op de oostkant enkele
fragmenten van Ledische zandsteen van de twee kleine
steunen. Alle andere middenstijlen zijn, waarschijnlijk
in de loop van de 19" eeuw, op een tamelijk harde
wijze met arduin gerestaureerd. De restauratie van an=
dere gedeelten van deze galmgaten zal ook het vraag=
stuk van de vervanging van de arduinen steunen te
berde brengen.
Onder het noordelijk galmgat zit, in een vooruitsprin=
gend vlak bakstenen metselwerk, de ronde stenen om=
lijsting van het oude uurwerk. Men voorziet hier het
verwijderen van de later aangebrachte bepleistering en
het herstellen, waar nodig, van de omraming. (afb. 7).
Onderaan de tweede vierzijdige verdieping zijn tegen
drie hoeken steunberen geplaatst : twee zijn van Ledi=
sche zandsteen, een derde van jongere datum, is van
arduin. Het bijbouwen van een vierde steunbeer op de
noord=westelijke hoek schijnt ons weinig nuttig, zoveel
temeer dat over de oorspronkelijkheid van die hoek=
steunen gegronde twijfel bestaat.
Aan de bakstenen borstwering tussen de twee vierzij=
dige verdiepingen bestaat de restauratie voornamelijk
uit het vervangen van de totaal verweerde kapitelen,
basementen en schietgaten van Ledische zandsteen. Ook
hier heeft de baksteen veel beter stand gehouden dan
de natuursteen. Onder de borstwering bevindt zich
langs de kant van de markt de datum 1619, een herin=
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nering aan toen uitgevoerde werken. Dat vele toeristen
door die datum over de ouderdom van het belfort mis=
leid zouden zijn, is toch geen ernstig argument om die
datum weg te kappen, zoals het beschrijvend bestek
voorziet. (afb. 7).
Men voorziet verder de vervangin.g van het ijzeren bal=
kon op de eerste vierzijdige verdieping door een balkon
dat gemaakt zal warden naar een pentekening uit 1741.
De straat= en binnenkoergevels vormen een mooi ge=
heel dat met veel eerbied zal moeten behandeld worden.
De restauratie betreft hier hoofdzakelijk water= en Boot=
lijsten en vensterrechtstanden. Bijzonderlijk het her=
stellen van de vensters lijkt ons delikaat; zoals gebeurd
is aan de vier spitsboogvensters langs de Oude Burg,
mag niet meer dan nodig vervangen worden. Het totaal
vernieuwen van de vensteromramingen, zoals in 195o
geschicdde aan de vensters op de verdieping langs de
Hallestraat, zou toch maar in uiterste noodzaak mogen
gebeuren.
Uit dit korte overzicht blijkt welke problemen de res=
tauratie van een oud gebouw stelt; voor een eerste
rangsmonument als het belfort van Brugge moet de
architekt dan nog meer dan in andere gevallen met
voorzichtigheid optreden. De h. Vermeersch heeft met
de restauratie van het huis De Munte in de Vlaming=
straat bewezen dat hij weet dat restaureren niet is :
het leveren van zoveel mogelijk nieuw materiaal, maar
wel : het zoveel mogelijk behouden van wat bestaat.

Belfort te Brugge, benedengedeelte. (afb. 7) Foto M.

Vermeersch

We hopen dat de architekt, in nauwe samenwerking
met de officiele instanties voor monumentenzorg, de
restauratie van het belfort tot een goed einde zal
brengen.

GHISLAIN POUSEELE
Meester-Beiaardier te Harelbeke

DE D)E,I[AARD VAN HARELBEKE
Sedert 17 september 1960 is de karakteristieke St. Sal=
vator van Harelbeke weer in de krans der zingende

torens van Vlaanderen opgenomen.
Ons eerste toreninstrument dateert van ruim 175 jaar
terug toen het Kapittel van Harelbeke, dat op macht en
aanzien kon prat gaan, ten jare 1785 besliste het uur=
werk op de toren te voorzien van een uitgebreid voor=
spel of wekkering. Bitter weinig burgers hadden een
klokje op zak en de eerste slagen van het uur waren
vaak reeds gevallen eer men er acht op gaf. Zo 'n voor=
spel diende dus als verwittiging dat straks het uur
zou slaan. Het Kapittel kon een mooie kans te baat
nemen daar het Karthuizerklooster uit St. Martens=
Lierde, dat blijkbaar in een financieel strop zat, zijn
beiaard te koop stelde. De Heren Kanunniken kontrak=
teerden de aankoop van dit klokkenspel, dat met zijn
23 klokjes beslist tot heel wat melodietjes in staat was.
Men kreeg smaak in deze muzikale rammel want twee

jaar later werden er nog 6 klokken bijgevoegd, en deze
beiaard, nu van 29 stuks, werd in 1789 uitgebreid tot
33 klokken en tevens van een klavier voorzien zodat ook
de beiaardier aan bad kwam om bij markt= en feest=
dagen wel en wee van de goe gemeente in zijn klokken
te laten zingen.
Deze glorietijd van het Kapittel kreeg met de Franse
Revolutie een lelijke deuk. De Republiek schafte een=
voudig het Kapittel of en stelde in 1797 klokken en bei=
aard buiten gebruik. Hoe lang juist de toren bleef zwij=
gen is moeilijk te bepalen, maar feit is dat het instru=
ment veel schade opliep, niet alleen door de wisselende
weersomstandigheden die in een open toren een dikke
duit in 't zakje doen, maar tevens door het gebrek aan
bespeling en onderhoud.
Rond 185o kwam het klokkenspel weer in de belang=
stelling. Een allernoodzakelijkste herstelling drong zich
op. Het mechanisch gedeelte moest omzeggens ver=
21

nieuwd worden en een achttal klokken hergoten, Men
voegde er nog een zwaardere basisklok bij zodat de bei=
card nu een tessituur van 34 tonen telde.
Tot aan wereldoorlog 1914 bleef dit ongewijzigd. Na
deze vier jaar verwoesting waren klokken verdwenen,
andere gebarsten of stuk geschoten. Eerst in 1931 kon
opdracht gegeven worden tot het hergieten en herstel=
len van het klokkenspel. Michiels sr. kreeg het werk
toegezegd, en Meester Jef Denijn
de virtuose pionier
van onze Vlaamse beiaardkunst
kwam in 1932 een
volledig nieuwe beiaard van 35 klokken inhuldigen.
Het gezamenlijk gewicht aan brons bedroeg toen onge=
veer 1900 kg.
De geschiedenis, die zichzelf steeds herhaalt in verwoes=
ten en heropbouwen, liet de beiaardier de zilverklanken
van zijn licht instrument slechts uitstrooien tot aan
wereldoorlog nummer twee. Op 23 mei 194o vonden de
terugtrekkende geallieerde legers onze trotse St. Salva=
torstoren een al te militair doelwit, dynamitteerden het
monument en legden hiermee de beiaard voor twintig
jaar het zwijgen op. Veel klokken waren geschonden
zodat een volledig hergieten zich opdrong; ook de wek=
kering met trommel en pinnen was onbruikbaar ver=
woest.
Het Stadsbestuur, dat zijn instrument terug wenste, had
heel wat administratieve klippen te omzeilen, maar kon
in 1959 de inrichting van de huidige beiaard toevertrou=
wen aan de bevoegde leiding van Meester Staf Nees,
Directeur van de Kon. Beiaardschool. Op aandringen
van deze ervaren adviseur werd dan de beiaard opnieuw

De beiaardtoren van Harelbeke

Ghislain Pouseele

uitgebreid zodat hij nu een gamma van 5o klokken
bevat. Deze worden door de beiaardier met vuist en voet
bespeeld van op een goed uitgerust klavier dat ruim
vier oktaven omvat. De basisklok RE heeft een gewicht
van -± i800 kg afdalend tot het kleinste klokje van
10 kg. Dit geeft een gezamenlijke massa van circa
7200 kg.
Dhr M. Michiels jr. klokgieter uit Doornik leverde de
bronzen stemmen waarvan er teveris vijf als luidklokken
dienstig zijn. De beiaardkamer is opgesteld vlakbij en
onder de klokken in de ruime klokkenkamer wat een
lichte aanslag en goede beheersing van z'n spel voor de
beiaardier verwezenlijkt.
De muzikale verwittiging voor uur= en half uurslag, die
vroeger mechanisch gebeurde bij middel van een trom=
mel met pinnen, (waarvan bijvoorbeeld onze muziek=
doosjes ander de Lourdes Lieve Vrouwkes een goed
idee geven) werd nu opgevat volgens een meer moderne
methode : een doorprikte kartonband geeft elektrische
kontakten door naar hamers die opgesteld staan aan de
buitenmantel der klokken. Deze nieuwe manier van
werken heeft het onmiskenbaar voordeel dat de muziek
qua voordracht veel meer mogelijkheden geboden wordt,
wat uiteraard het karakter van het gebodene voordelig
ten goede komt. Dhr. G. Castelain uit Kuurne zorgde
voor een zeer goede en akuraat werkende uitvoering
van dit plan.
Op 17 september 1960 werd ons prachtig toreninstru=
ment ingespeeld door Meester Staf Nees, Piet Van den
Brouck, hulpbeiaardier te Mechelen, en Ghislain Pou=
seele, de stadsbeiaardier van Harelbeke. Sindsdien
neemt onze Harelbeekse beiaard onder ruime en groei=
ende belangstelling opnieuw zijn aloude fiere plaats in,
niet alleen in het gemeenschapsleven van onze geliefde
Peter Benoitstede, maar ook in de Vlaamse klanken=
wereld ons yolk ten bate.

ANTOON DESCHREVEL

HE'lfORISCHE ERUG BIAK OP HET
AANDEREN
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IEPER : INTERNATIONAAL CENTRUM VAN ORGELBOUW
EN ORGELCULTUUR IN DE LOOP DER TIJDEN

Dat leper een centrum is geweest van cultuur wordt
op heden nog bewezen door zijn rijzige kathedraal en
zijn grootse hallen : de St.=Maartenskerk, het ruimste
en sierlijkste kerkgebouw van West=Vlaanderen; het
Hallencompleks dat alleen zijn gelijke vindt in het Do=
genpaleis van Venetie.
Dat leper een centrum is geweest van orgelcultuur is
niet zo gemakkelijk om bewijzen. Wij weten allemaal
dat de Dood over leper is heengegaan. Zijn archieven=
depot, het belangrijkste en rijkste van heel het land na
het Algemeen Rijksarchief te Brussel, ging in november
1914 op in de vlammen. Oak het belangrijk archief
van de abdij te Mesen en van Diksmuide, samen met
dit van zoveel andere localiteiten ging verloren tegelijk
met de kerkgebouwen van de hele frontstreek.
Zo komt het dat wij de geschiedenis van dit orgel=
centrum moeizaam hebben moeten opmaken uit zeld=
zame publicaties en losse archivalische aantekeningen;
dit alles met veel geduld en lief de bijeengebracht. Het
enige artikel aan dit onderwerp gewijd verscheen onder
de titel Facteurs d'orgues Yprois in het Journal de Rou=
baix van 20 april 1913 en was ondertekend door Ed=
mond Liegeois, toenmalig bibliothecaris van de stad
leper. Het merendeel van zijn gegevens had hij geput
uit het standaardwerk van Edmond Vander Straeten, La

Musique aux Pays=Bas avant le XIX' siecle, in 8 delen
(1868=1888), doch waarin meer gehandeld wordt over
het middeleeuwse lied en de minnezangers, over compo=
nisten en speellieden, dan over organisten en orgelbou=
wers. Hiernaast kon Liegeois beschikken over het zeld=
zaam werkje van Edouard Gregoir, Historique de la fac=
ture et des facteurs d'orgues... (Antwerpen, 1865) dat
lange tijd de enige publicatie bleef over de vlaamse
orgelbouw. Eerst een tachtigtal jaren later verscheen
het proefschrift van de Nederlandse Organoloog Dr.
Maarten Vente : Bouwstoffen tot de Geschiedenis van
het Nederlandse Orgel in de 16' eeuw. Deze doctoraats=
thesis werd nadien bijgewerkt om te verschijnen in het
duits, onder de titel : Die Brabanter Orgel — Zur Ge=

schichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeit=

alter der Gotik und der Renaissance (Amsterdam 1958).
Het boek van Dr. Vente zal jarenlang het standaard=
werk blijven over de vlaamse orgelbouw; spijtig maar
dat het niet verder strekt dan ca 1635. Het moge een of
ander jonge kracht aansporen de illustre geschiedenis
van het vlaamse orgel door te trekken tot op het einde
van de 18" eeuw, ja zelfs tot in de 19" eeuw, want een
Anneessens, Delmotte, Kerkhoff, Loret, Schyven en
Van Bever zijn ook in het buitenland gaan getuigen
van hun kunde en hun kunst.
Na deze bibliografische inleiding wensten wij, vooraleer
over te gaan tot ons eigenlijk onderwerp, nog een paar
preliminaire beschouwingen te maken.
1. Het orgelbouwen vormde in de middeleeuwen een
soort vrij beroep; ik bedoel hiermede dat de orgelmaker
niet behoorde tot een beroepsvereniging of gilde met
leerjongens, gezellen en meesters, zoals dit voorkwam
bij de zilversmeden, beeldhouwers en zo meer. Toch
gebeurde het dat hij als pijpenmaker vrijelijk aansloot
bij het gild van de loodgieters; ofwel bij de timmer=
lieden, als vervaardiger van het houten regeer= en wind=
werk. Maar er zijn ons ook harde betwistingen bekend
tussen orgelbouwer en schrijnwerker=beeldsnijder die
het alleenrecht opeisten het orgelmeubel te leveren met
het daarbijhorend snij= en beeldhouwwerk. Het spreekt
vanzelf dat de orgelmaker=ontwerper de grote bouw=
lijnen van het nieuw=te=bouwen orgel moest schetsen;
hij alleen kon weten welke binnenruimte hij nodig had
om er zijn instrument in te bergen. De stijlvorm echter
en de versiering van het orgelhuis, zoals men het orgel=
meubel veelal noemde, behoorden tot het domein van
de architect of de meester der conste en van de aan=
nemers : schrijnwerker en beeldhouwer. In onze gewone
dorpskerken echter was men niet bang voor plagiaat=
werk; men bestelde eenvoudig een orgel zoals er een
voorkwam in die bepaalde buurkerk. De nuchtere rea=
liteitszin van de kerkmeesters Wilde geen risico's lopen;
zo wist men van meetafaan wat het nieuw orgel worden
zou en als meubel en als instrument.
Vroeger, evenals nu, was het orgelbouwen als het ware
,
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Hondschote — Rugpositief 1612 — Matthys Langhedul.
Renaissancemeubel — Joris Heinckel (leper) — ingebouwd
in Lod. XV-balustrade (ca 1750)
(Studio Valcke, Lo)

Kwaadieper — Orgel 1684 herkomstig uit Benediktijnerabij
St.-Winoksbergen — Jan van Belle. Boven in nis beeld van
St.-Winok; op fries van middenbundel wapen der abdij.
Op rugpositief dolfijnen (Lod. XIV stijl).
(Studio Valcke, Lo)

een erfelijk ambacht dat van vader op zoon of schoon=
zoon overging, zodat we sommige orgelbouwersgeslach=
ten meer dan een eeuw aan het werk vinden. In de 15"
en in de 16" eeuw is de orgelmaker meestal een road=
trekkende kunstenaar, evenals de klokgieter, die van
kerk naar abdij, en van dorp naar stad trekt, op zoek
naar werk. Z6 zijn bepaalde orgelmakers noodgedwon=
gen getrokken naar verre streken en uitgeweken in
vreemde landen. Wanneer deze nu een grondige vak=
kennis en een meer verfijnde smaak bezaten, dan wer=
den zij onze kultuurdragers in den vreemde. Een goed=
gebouwd instrument immers, nog veel meer dan gelijk
welk ander kunstwerk, biedt jarenlang aan de leergierige
restaurateur de mogelijkheid tot bijleren en namaken.
Hoewel reeds in de middeleeuwen een paar tractaten
over orgelbouw geschreven werden, toch weten wij dat
de orgelmaker bij het gieten en snijden van zijn pijpen,
meer proefondervindelijk handelde dan steunend op
mensurentabellen. Elk behoorlijk instrument blijft een
leerschool voor alwie het mag onderhouden of herstel=
len, en dit doet met de nodige eerbied voor het kunst=
werk.
Terloops willen wij nog wijzen op de wisselwerking die
bestaat tussen het instrument en de orgelmuziek. Het
zal eeuwig een twistpunt blijven in hoever het instru=
ment de kunstenaar=componist heeft beinvloed en in
welke mate de organist en componist de orgelbouw in
een bepaalde richting hebben doen evolueren. Daar=
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tegenover staat het feit, dat we in vroegere eeuwen,
veel meer dan nu, een orgelmaker zien de betrekking
van organist waarnemen.
2. Wanneer wij straks zullen handelen over Ieperse
orgelmakers in vroegere eeuwen, dan moeten wij ons
beperken tot het aanhalen van archivalia, tot het op=
sommen van enkele namen en jaartallen. Hoeveel inte=
ressanter zou het niet warden moesten wij hun kunst=
gewrochten kunnen aanwijzen en laten weerklinken, zo=
als het by. nog mogelijk is het werk van de Ieperse
schilder, Melchior Broederlam, to bewonderen in het
museum van Dijon. En waar wij dan nog een oud orgel=
huis kunnen aanwijzen daar is gewoonlijk het instru=
ment — het schilderij — verdwenen. Zeker, de omlijs=
ting duidt aan hoe groat het paneel of het doek was en
wellicht ook uit welke kunstperiode het dateerde, meer
niet ! Het oorspronkelijk kunstwerk zelf vinden wij niet
meer terug; het is veelal bijgewerkt, overschilderd of
zelfs helemaal vervangen. Een orgel immers is uiteraard
een instrument dat na zekere tijd wordt aangevuld,
uitgebreid en omgebouwd, en dit volgens de technische
vooruitgang of de mogelijkheden van het orgelbouw=
bedrijf. In de loop van de eeuwen liep die evolutie van
het ondeelbare blokwerk, over de spring= en sleeplade
met mekanische traktuur, naar de kegellade met pneu=
matische en elektrische bediening. Ook als klankmonu=
ment maakte het orgel een evolutie door in het spoor
van de heersende kunstrichtingen : van begeleidend

instrument ontwikkelde het zich tot zelfstandig speel=
tuig; het polyfone barokorgel met zijn weelde aan solo=
en karakterstemmen verstarde tot het romantiek symfo=
nisch orgel met orchestrale kleur. Het kan paradoxaal
klinken maar het is de welstand en de rijkdom die onze
oude instrumenten heeft laten verknoeien en vervangen.
Waarom is by. het 18" eeuwse orgel in het onbenullige
Gijverinkhove en Haringe intakt bewaard, daar waar de
kerken van het rijkere Veurne en Poperinge het moeten
stellen met hernieuwde of zal ik maar zeggen met min=
derwaardige instrumenten ? 0 ik weet het, men zal mij
de vraag stellen : moet een orgel dan oud zijn om goed
te zijn ? Kan een 19" eeuwse, kan een hedendaags
orgel dan niet evenzeer een kunstgewrocht zijn als
een orgel uit de 18" en de 17" eeuw ? Heel zeker !
want ieder eeuw telt haar meesterwerken : Van Gogh
en Permeke hebben evenzeer onsterfelijke doeken ge=
schilderd als Van Dyck en de Crayer; en het Gentse
Cavaille=Coll orgel van 1856, in de St.=Niklaaskerk,
kan gemakkelijk de proef doorstaan tegenover het beste
instrument van een Jean=Baptiste Forceville uit de eer=
ste helft van de 18' Maar, we hebben toch ook
in onze lessen van geschiedenis horen spreken over een
Gouden Eeuw in de Nederlanden en Le Grand Siecle du .
Roi=Soleil.
In ieder tak van de kunstgeschiedenis komen hoogte=
en laagte=punten voor. De voorbije eeuw heeft zich
veeleer ingelaten met het perfectioneren van de bedie=
ningssystemen, dan met de muzikaliteit van het instru=
ment. Er is gelukkig, in de laatste eeuw een herwaar=
dering ontstaan voor wat wij noemen de klassieke orgel=
muziek, dit ander het impuls van een Jaak Lemmens en
een Dr. Albert Schweitzer. Gelijklopend hieraan ken=
den wij in de laatste decennia een herwaardering van
de oude instrumenten. Zoals er geen spraak meer kan
zijn een werk van Vivaldi uit te voeren op een piano in
plaats van een clavecimbel, zo komt de polyfone muziek
van Bach en vroeger niet tot haar voile waarde op een
romantisch instrument zoals een Van Bever en een
Kerkhoff er in de verleden eeuw bouwden.

In hoever nu, bij de herstelling of nieuwbouw van een
orgel, moet teruggekeerd naar het historisch orgel van
Frescobaldi, Sweelinck of Bach, ofwel moet vastgehou=
den aan het romantisch orgel dat Cesar Franck en
Tournemire heeft geinspireerd, kan in deze bijdrage
niet aangesneden. Ik wilde u alleen maar het perspectief
openen om aan te duiden dat het instuderen van vroe=
gere toestanden en stromingen zeker zijn belang heeft
ook voor de hedendaagse orgelbouw en orgelcultuur.
U zult mij willen verontschuldigen, om deze Lange in=
leiding die, ik hoop het, u zal helpen om de geschied=
kundige gegevens die volgen, duidelijker te kunnen si=
tueren in hun tijdsgebeuren.

Ik citeerde reeds het werk van Gregoir; de oudste orgel=
maker van ons land, die hij tijdens zijn opsporingen
heeft aangetroffen, is Stieven van Hollebeke, uit leper
en werkend te Bierbeek (tussen Leuven en Tienen) en
dit in het jaar 1203. Om zijn belangrijkheid laat ik
hier de tekst gedeeltelijk volgen zoals hij bij Gregoir
voorkomt : Register van de Confrerie van O.=L.=Vrouw

ter Rayen — Wedemaent 1203 — Wedemaent 1206,
F' xvij v — Diversche Costen. — Item, Stevin van
Hollebeke, fs Bernaerds, de orghelmakere van Ypere,
betaelt voor twalf grote pypen omme de lage bourdon,
welke boven de contracte gemaect waeren ij lib. xv s.
— Item voor de swarte toutsen van den klauwiere, ooc
overwercke viij s.
Hoe gaarne wij ook dit vroege jaarcijfer zouden aan=
vaarden voor de eer van de stad leper, toch laat onze
kritische zin het niet toe het jaartal van Gregoir als
juist te aanzien. Vooreerst, het aangehaalde rekeningen=
uittreksel is in het vlaams gesteld, wat niet aanvaard=
baar is voor 1250. Daarbij komt dat het gebruik van
arabische cijfers om het jaartal aan te duiden bij ons
eerst in voege kwam bij het begin van de 15" eeuw;
de cijfer 4 werd toen geschreven in de vorm van lus : g_
wat gemakkelijk aanleiding gaf tot foutieve lezing. Ook
het aanbrengen van 12 lage bourdonpijpen (en het toe=
voegen van zwarte toutsen — in het verkort octaaf)
wijst ons op een bouwtechniek die eerst in de 15" eeuw
voorkwam. Alles samengenomen doen wij goed de acti=
viteit van Stieven van Hollebeke, de orgelmakere van
Ypere, te situeren tussen 1403 en 1406.
In het archief van de stad leper kwam voor 1914 een
lijst voor uit de 15" eeuw van de inwoners met aan=

Oostvleteren — Faun (hoekbeeld)

(Studio Valcke, Lo)

duiding van hun respectievelijk beroep. Een enig docu=
ment dat door verscheidene historici, o. m. Pirenne, ge=
publiceerd werd en aldus gered althans naar de inhoud.
Volgens dit stuk woonde op 18 mei 1431 ter oostside

van de Bollingstrate Meester Augustin de orgelmakere.
Wij hebben hem aan het werk gevonden te Kortrijk
aan het orgel in de 0. L. Vrouwekerk dat hij in 1426
herbouwde voor de belangrijke som van 78 pond. Een
jaar nadien komt hij er terug om het orgel na te zien
en te stemmen; hij cntvangt er 3 pond extra omdat de
kapittelheren tevreden waren over het geleverde werk.
Een twintigtal jaren later (1441=42) treffen wij te Kort=
rijk, maar nu in de St.=Maartenskerk, een zekere Pon=
ciaen van Ypre aan die er het orgel naziet. De naam
van Ypre duidt hier waarschijnlijk meer op zijn Ieperse
oorsprong dan op zijn familienaam. Ten bewijze en ter
illustratie kan ik u een vergelijkpunt aanhalen uit de
klokkengieterswereld. In de tweede helft van de 14"
eeuw kwam te Kortrijk en later te Harelbeke een klok=
kengietersfamilie voor die de Leenknecht noemde; hun
klokken tekenden zij veelal : X. Y. of Z. van Curtricke
of nog gegoten door de Gebroeders van Harelbeke.
Commercieel had het voor hen meer belang dat bekend
stond dat zij van Kortrijk of van Harelbeke waren —
en er eventueel konden teruggevonden worden in ver=
band met nieuwe bestellingen dan dat zij de Leen=
knecht heetten.
Ponciaan van leper was een van die rondtrekkende or=
gelmakers die, na eerst het orgel in de 0. L. Vrouwe=
kerk te Namen grondig hersteld te hebben in 1451,
waarschijnlijk naar Spanje is getrokken om er een
orgel te bouwen in het Koninklijk Hof.
Spijtig dat ons de familienaam van Mr. Augustin en
van Mr. Ponciaan niet bekend zijn; laten wij alleen
maar hopen dat verder bronnenonderzoek ons ooit die
naam weet op te helderen. Wellicht waren zij de voor=
ouders van het Langhedul=geslacht dat vanaf 1475 tot
1636 de glorie van de Ieperse en van de vlaamse orgel=
bouw uitmaakte.
Het is in de kerkrekeningen van St. Omaars dat voor
het eerst de naam opduikt van de ieperse orgelmaker
Mr. Victor Langhedul, de stamvader van het hele ge=
slacht. Wij vinden hem daar aan het werk in de 0. L.
Vrouwekerk in 1475, 148o en 1492; verder te St.=Wi=
noksbergen voor 148o, te Kortrijk in 1486, te Mesen in
1491 en te Rijsel in 1499=150o. Het zou ons te ver bren=
gen moesten wij zijn verscheidene aktiviteiten in detail
nagaan; wat ik toch wens te onderlijnen is het volgen=
de : als Victor Langhedul in 1475 ontboden wordt naar
St.=Omaars, dan moet dit gebeurd zijn omdat hij in
de streek reeds gunstig bekend stond. Hoe spijtig dan
ook dat het oorspronkelijk contract met de samenstel=
ling van het nieuw te bouwen orgel te Mesen verloren
is gegaan in 1914, zonder ooit overgeschreven te zijn.
Victor Langhedul wordt opgevolgd in het orgelbedrijf
door zijn schoonzoon Matthys de Wulf (alias le Leup)
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waarvan bekend staat dat hij te leper gevestigd was in
de Auwerstrate d. w. z. in de huidige Menenstraat —
dus dicht bij de plaats van het atelier van Mr. Augustin.
Ik kan u verzekeren dat het heel wat moeite heeft
gekost om het familieverband Langhedul=de Wulf te
kunnen achterhal en om aldus de lijn in het Langhedul=
geslacht te kunnen doortrekken. Wij vinden Matthys
de Wulf aangetekend te St.=Omaars (1516), te Rijsel
(1520=21) met een laatste vermelding voor leper in
1522.
Vanaf 1534 zien wij Michiel I Langhedul optreden als
de jongste zoon en waardige opvolger van zijn vader
Victoor. Zijn lange en vruchtbare kunstenaarsloopbaan
loopt over Kortrijk (1534), Brugge (1535), Veurne
(1536), St.=Omaars (1546), Kortrijk (1546), St.=Winoks=
bergen (1548), Nieuwpoort (1553), St.=Winoksbergen
(1553), Duinkerke (ca 1555), Veurne (1557), Nieuw=
poort (1557), Duinkerke (1559), Nieuwpoort (1562),
Poperinge (1569) en Kortrijk (1570). Stellig zijn er heel
wat meer dorpen en steden waar hij voorbijtrok, doch
de lijst is reeds indrukwekkend genoeg om te besluiten
dat Meester Michiel zijn brood in ledigheid niet heeft
gegeten. Op het einde van zijn leven kwam de schrik=
kelijkste ramp die een kunstenaar kan treffen : de beet=
denstorm van 1566 waarbij alle kerken van het Ieperse
en van Vlaanderen gheplundert ende ghedestrueert wer=
den, de orgels inclus.
Jan Langhedul, Michiels zoon, treffen wij voor het eerst
aan te Kortrijk waar hij het ghebroken orgel van de St.
Maartenskerk herstelt in 157o, samen met zijn vader.
Hij herstelt verder de orgels van de Ieperse kathedraal
(1577 + 78), van de Kortrijkse Collegiale (1575 + 78)
en van de parochiekerk te Gistel (voor 1578). Vanaf
1578 stond Vlaanderen onder het Calvinistisch Bewind
dat in sommige steden 4 jaar, in andere 6 jaar duurde.
Het staat bekend dat in leper een Jan Langhedul, niet
de orgelmaker maar wellicht een familielid, een der
meest vooraanstaande Calvinisten was en aan het be=
stuur stond van de stad. Ligt daar soms de verklaring
voor het feit dat het orgel in de kathedraal gespaard
bleef tijdens de tweede kerkbraak op 20 september
1578 ? Wij lezen immers in een hs. van die tijd :
'

Daer naer wilden zy den orghel uyt Sinte Maertens
kercke haelen ende oock verbranden; maer eenen van
de ghedeputeerde van de Stadt daer by comrnende heeft
dien verboden, segghende dat het een musickael instru=
ment was daer men Godt lofsanghen mede placht te
spelen ende dat het een ghebruick was van in Davits
tyden, door dese reden wiert den moet van de geusen
geslist ende den orghel wiert toe geslooten en daer ghe=
laten staen, daer by noch op den dagh van heden gesien
wordt... Dit feit wordt door Aug. van Hemighem, in
zijn nauwkeurig bijgehouden dagboek als volgt beves=
tigd : Op Alderzielen (1578) ...de kercke was soo ge=

schonden dat men er niet vele in zoude vinden geheel,
maer den oorghele stond noch ongeschonden. Over dit

orgel bezitten wij ten slotte het oordeel van Antonius
Sanderus, Kanunnik van het Ieperse Kapittel, die ge=
tuigt dat het een der bizonderste was van het hele land
inter prima Belgii censendum est. Dit orgel, stellig een
Langhedul=instrument, waarvan ons spijtig geen afbeel=
ding bewaard is gebleven, moest in 1834 plaats maken
voor een neogotiek gevaarte en verhuisde naar de St.=
Jacobskerk, waar het in 1914 uitbrandde. Voorbije za=
ken hebben geen keer; keren wij dan liever terug naar
Jan Langhedul, onze orgelmaker. Er is veel werk in het
vooruitzicht; in de kerken wordt begonnen met het
aanschaffen van het allernoodzakelijkste gerief; voor
een orgel is er echter veelal nog geen geld. Daarbij het
Calvinistisch Bewind schijnt te zullen standhouden. Om
den brode trekt Jan naar Frankrijk, op zoek naar werk.
In 1583 bouwt hij een nieuw orgel in de St.=Mauritius=
kerk te Rijsel en duikt dan in 1586 op te Parijs waar
hij verscheidene orgels herstelt en moderniseert. Hij is
er gevestigd in de rue Troussevache, a l'enseigne de la
Pomme de Pin en la fontaine, op de parochie van St.=
Jacques de la Boucherie. In 1588 mag hij er een nieuw
orgel bouwen waarvan ons het nauwkeurig beschrijvend
contract bewaard blijft. Opvallend is het dat hij zo de
nadruk legt op zijn vooruitstrevende bouwwijze : Item,
un nouveau sommier, fait a la nouvelle mode en verder
Item, un nouveau clavier a la nouvelle mode, a quarante
huict touches. Trouw aan de vlaamse traditie bouwt Jan

hier een Cornet a boucquin (alias Cornet de Flandre),
hij brengt de Prestant of Montre 8 van het hoofdwerk
in transmissie over op het pedaal dat nog maar is noten
telt; hij breidt het handklavier uit tot 48 toetsen.
Wij kennen hier niet verder ingaan op de beslissende
betekenis van deze nieuwigheden voor de franse orgel=
bouw in die tijd. Het moge volstaan u aan te duiden dat,
wanneer Norbert Dufourcq, de wereldbekende franse
musicoloog, in 1934 zijn Documents inedits relatif
l'Orgue Francais uitgaf, hij zijn werk opdroeg A la me=
moire des Grands facteurs d'orgues qui ont cree l'orgue
francais, en dan volgt een namenlijst van die orgel=

makers, onder wie Jean et Mathieu Langheudeul voor=
komen. Deze hulde vanwege een fransman, een Parij=
zenaar, aan een vreemde, en dan nog een vlaming, moge
volstaan om de belangrijke invloed te onderlijnen die
Langhedul uitoefende op de wording van het grand
orgue classique francais.

Eemaal de rust hersteld is in Vlaanderen en men er leeft
onder het gezag van de kunstminnende Aartshertogen
Albrecht en Isabella, krijgt Jan Langhedul heimwee naar
Vlaanderen, naar leper. Wanneer hij precies terug=
keerde is nog onbekend; stellig gebeurde dit na 1589.
Het enig verder vaststaande feit over hem is zijn dood
te Gent waar hij begraven wend in het Dominikanen=
klooster onder een grafzerk met volgend opschrift : Hier
licht begraven den eersamen ende discreten Mr Jan
Langhedul, filius Mr Micl?iels, geboren van Ipere, in
synen tijdt orghelmaker ende organiste van den coninck

van Vranckericke, in zyne stadt van Paris, die overleet
in 't jaer 1592, den 6 e " van sporcle. Bic-It voor de ziele.
Bovenaan kwam nog een wapenschild voor in blanco

d. w. z. uitgesleten, want de Langheduls voerden als fa=
miliewapen : in zilver een rode keper, boven vergezeld
van twee zwarte eendjes en onderaan van een rode
lopende haas.
Vroeger dacht men dat Jan Langhedul bij zijn terugkeer
uit Parijs zich te Gent ging vestigen. Uit het jongste
archiefonderzoek in Hondschote is echter gebleken dat
de Langheduls wel degelijk naar leper zijn terugge=
komen. Waarschijnlijk was Jan Langhedul aan het werk
bij de Dominikanen te Gent wanner hem de ziekte en
de dood zijn overkomen. Als wij nu weten dat dit kloos=
terorgel het enige Gentse orgel was dat tijdens de gods=
dienstberoerten niet vernield was geworden, dan mogen
wij wellicht hieruit besluiten dat dat een instrument was
van Jan Langhedul.
Michiel Langhedul had, naast Jan, nog een zoon Michiel
II. Deze staat zonder meer vermeld voor het jaar 1583
in het artikel van Liegeois. Deze Michiel onderhield in
Vlaanderen de familie=orgels tijdens de afwezigheid van
zijn broeder Jan. Wij vinden hem aan het werk in 1588
te Diksmuide en in 1591 te Brugge bij de Dominikanen.
Ik vermeld u de naam van het klooster omdat toen,
evenals nu, het bouwen van een orgel in een bepaald
klooster als het ware een introductie betekende bij de
andere kloosters van dezelfde orde; herinner u wat ik
straks suggereerde over het orgel bij de Dominikanen
te Gent. De laatste vermelding die wij over Michiel
II kennen is een procuratio ad lites, waaruit blijkt dat
hij in 1602 organist was aan de kerk van Hazebroek.
Kwaadieper — Sater (lioekbeeld)

(Studio Valcke, Lo)

Oostvleteren —
Groot Orgel ca 1625 —
verrrtoedelijk Matthys Langhedul.
Rugpositief (ca 1770) latere
toevoeging evenals wandpijpen.
(Studio Valcke, Lo)

Jan Langhedul had twee zonen die bij het orgelbedrijf
betrokken waren; de ene, Guillames, komt voor in de
Gentse kerkrekeningen. In 1590 werkt hij het orgel of
dat Leonard van Cleven begonnen was in de kerk van
het H. Kerst; hij zal het onderhouden tot in 1595. On=
dertussen diende hij in 1592 twee voorstellen in voor
een nieuw orgel in de St. Baafskerk, waaruit blijkt dat
hij ook grotere werken aandurfde. Na 1595 raker wij
zijn spoor kwijt; het zou ons echter niet verwonderen
moest hij naar de streek van Rouen getrokken zijn.
Matthys Langhedul, de andere zoon van Jan, zal als
orgelmaker de evenknie worden van zijn vader. Als
jonge man vertrekt hij uit Parijs naar Spanje waar hij
het ambt waarneemt van Templador aan het Koninklijk
Hof van 1592 tot 1599. Hij is er dus organist maar moet
ook instaan voor het onderhoud van de 4 orgels die
een andere vlaming, Gillis Brebos uit Antwerpen, er
gebouwd had van 1579 tot 1584 in het Escoriaal. Ernstig
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bronnenonderzoek zal ons wellicht beter inlichten over
de activiteit van Mattheo — zo noemt hij er — in
Spanje. In i6oi is Matthys terug in Parijs am er de
orgels van zijn vader te onderhouden. Hij bouwt er
ook een nieuw orgel (groot=orgel positief) voor de
kerk van St. Gervais waar nu nog pijpwerk van hem
in voorkomt. Het is dit orgel dat van 1653 to 1789
bespeeld werd door het geslacht Couperin waarvan de
beroemste was Francois Couperin le Grand. In 1604
breidt Mathys het orgel van de St. Eustachekerk uit met
een positief; hij woont dan in de rue du Bourg de l'abbe
op de parochie Saint=Leu Saint=Gilles waar hij een
nieuw orgel mag bouwen (1605).
Kort hierop (ca 1606) komt Matthys Langhedul terug
naar Vlaanderen en vestigt zich voorlopig te leper. Van
hieruit vinden wij hem aan het werk te Gent in de St.=
Michielskerk waar hij in i6o8 het orgel herstelt. In
1611-12 levert hij een nieuw orgel voor cle kerk van

Lo — Abdijorgel 1714 —
Jacobus van Eynde.
Bemerk halfronde hoekbundels
en bovenwerk. Bekronende haan
(unicum)
vervangt St.-Pietersbeeld.
(Studio Valcke, Lo)

Hondschote. Omstreeks 1613 moet Matthys zich te
Brussel zijn gaan vestigen; het is ons immers bekend

dat hij alsdan reeds de titel voerde van orghelmaecker
van hunne hoochheden de hertogen Albrecht en Isabelle
en organist was aan het Hof. Zo verwondert het dan
ook niemand dat hij in 1614 opdracht kreeg het orgel
in de St.=Goedele te Brussel grondig te herstellen. En
wie de hoofdkerk mag bedienen krijgt ook gemakkelijk
werk in de bijkerken; zo herstelt hij in 1617 het positief
in het Brusselse Begijnhof. Hetzelfde jaar moderniseert
hij het orgel van Crinon in de 0. L. Vrouwekerk te
St.=Omaars en wordt hij aangeschreven om een nieuw
groot orgel te bouwen in de St.=Janskerk van 's Her=
togenbosch. Uit de bewaarde briefwisseling blijkt dat
Langhedul principieel hiermede akkoord ging doch niet
wenste voortdurend te zien afdingen op de prijs. Hij
schrijft coder meer het volgende aan de kerkmeesters :
U. E. moet dincken dat het niet al wynig en is, want het

tsal mer costen dan ick selve geweten en can, ende oock
om eerie Meestre te animeren men mach op een dusent
guldens niet sien, namelicken als men weet de trauwe
van even man, ende oocic min intencie is my getrauwe=
licken taquiteren naer Godt ende conscientie. Matthys

stuurt enige modellen of to patronen van het orgelmeubel
zodat de schrijnwerkers aan de kast kunnen beginnen.
Hoewel Langhedul later dit orgel niet bouwde, toch
heeft men blijkbaar het orgelmeubel voltooid naar het
cntwerp van Langhedul. Mr. Matthys kon zijn voor=
lopig contract met de kerkmeesters van den Bosch on=
gedaan maken, omdat hij door Aartshertog Albrecht
opdracht had gekregen een orgel te bouwen voor het
Spaanse Hof te Madrid. Deze vererende bestelling zou
hem, samen met het opstellen in Spanje, twee jaar in
beslag nemen. Vooraleer aan dit orgel te beginnen
moest hij nog eerst het nieuwe orgel in de 0. L. Vrouwe=
kerk te Tongeren afwerken.
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Diksmuide
Orgel 1679 — Jan van Belle.
Vlakgehouden hoekbundels (nawerking gotiek);
Boven : Memorie-opschrift aan Dhr P.VanPoorte, schenker.
(Toestand voor 1905)
(Foto A.C.L., Brussel)

Wij treffen Mr. Matthys opnieuw aan te Brussel in de
abdij St. Jacob=op=Coudenberg in 1620=21=22 voor het
onderhouden van het orgel. In 1 621 bouwt hij een Born=
barde in het orgel van St.=Omaars en komt een mes=
sagier hem vinden te leper om het orgel van Hond=
schote te visiteren. In 1624=25 wordt het orgel in de
Hofkapel te Brussel order handen genomen om een
grondige wijziging te ondergaan.
De Antwerpse Kathedraal=organist, John Bull, blijkbaar
een vriend van Langhedul, had gaarne een nieuw orgel
zien bouwen in de H. Sacramentskapel. Door zijn on=
tij dig afsterven (maart 1618) kwam er van zijn project
niet veel tot stand; het orgel viel minder uit dan voor=
zien. Doch enkele jaren later (1634 + 1636) mocht
Matthys Langhedul toch dit orgel ombouwen en uit=
breiden. Intussen heeft hij nog de tijd gevonden om
aan het orgel van St. Omaars een Bourdon 16 toe te
voegen (1631).
Waar en wanneer Matthys gestorven is, staat niet met
zekerheid bekend. De eindbetaling voor het hernieuwde
orgel in de kathedraal te Antwerpen wordt hem uitge=
keerd in 1636. Verder kunnen wij hem, althans tot
nog toe, niet volgen. In een hs. Sleuter der Begraefplaets
.
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der Predikheerenkerk te Gent komt volgende aanteke=
ning voor 1639 Mr Langhedul (sic !); deze kan wet=
licht een aanwijzing worden in verband met zijn be=
graafplaats en sterfjaar. Dit wordt nog meer aanvaard=
baar als wij weten dat Matthys op 4 juni 1623 te Gent
hertrouwd was met Maria de Royere.
De betekenis van het Ieperse Langhedul=geslacht, dat
wij hebben kunnen volgen van 1475 tot 1636, kan
moeilijk overschat worden. Misschien zijn Victor, Mi=
chiel I en II en ook Guillames van minder betekenis
dan Jan en Matthys, doch het is mogelijk dat nieuwe
vondsten de oudere leden in een nieuw daglicht plaat=
sen. Jan en Matthys Langhedul daarentegen moeten
beslist beschouwd als baanbrekers voor nieuwe stro=
mingen. De Parijse werken zijn er om het te bewijzen;
ze bouwen klavieren met een omvang van 48 toetsen,
ze propageren de Kromhoorn 8', de Clairon 4' en het
Cornet 4=6 sterk; zij bouwen bij voorkeur een pedaal
met een zelfstandig labiaal 8' register. Dat is het nieu=
we ! Maar ze trekken ook de lijn van de vlaamse orgel=
bouw consekwent door : ze voelen voor een krachtig
prestantenkoor waarbij zij ook Holpijp 8' en Fluit 4'
betrekken. Hun invloed moet dan ook zeer groot ge=
weest zijn, zowel op de vlaamse als op de franse orgel=
bouw. De ontwikkeling van het 17' eeuwse orgel en in
Vlaanderen en in Frankrijk is onverklaarbaar zonder het
werk der Langheduls, niet enkel door hun eigen instru=
menten hier en in Parijs, maar ook door het werk van
hun leerlingen en volgelingen die naar Frankrijk uit=
zwermden. Ik denk hier aan Crespin Carlier uit Rijsel,
tijdgenoot van Matthys en intieme vriend van Titelouse
uit St.=Omaars; aan de familie Isoree uit St.=Winoks=
bergen; aan Charles Waghers uit Hazebroek die zich
later te Brugge vestigde.
Als lepers tijdgenoot van Michiel I moeten wij vermel=
den Jacques Stoop (1557=1579) die wellicht een tijdlang
in de leer was bij Langhedul en later voor eigen reke=
ning ging werken. Een groat orgelmaker is hij niet ge=
weest; wij kennen van hem alleen gewoon herstellings=
en onderhoudswerk. Zijn werkveld strekt zich uit van
Hondschote (1557 + 76) tot Oudenaarde (1560) en
van Brugge (1565 + 1574 + 1579) over Duiksmuide
(1566) tot Belle (1578). Toch moet hij een zekere op=
voeding genoten hebben want op 28 mei 1564 werd
hij lid van de Ieperse Rederijkerskamer Alpha ende
Omega. Zijn vrouw wilde ook niet ten achteren blijven :
Meester P. Van den Donck wordt aangesproken om
Kalleken Bouderaevens te leren lezen en tellen, wat
haar zeker zou van pas komen in het orgelbedrijf van
haar man.
Wie na het verhuizen van Matthys Langhedul naar
Brussel (ca 1613) in leper het orgelbouwen voortzette,
is ons nog niet bekend. Wij kennen een Geeraert Me=
daert die in 1614 begint te bouwen in Rumbeke en later
verhuist naar Roeselare om er de stamvader te worden
van een heel geslacht orgelbouwers, dat later te Meule=

Brugge — Orgel St. Salvatorskerk 1719 — Jacobus van Eyncle.
(oorspronkelijke toestand voor 1935)
Bemerk : middenbundels hebben drie vlakken; aan de hoeken van Gr-Or.
het traditionele masker (precies boven kandelaar van koorafsluiting)
(Foto A.C.L., Brussel)

beke gevestigd was. Julius Anthony, herkomstig uit
Dantzig, is van 1619 tot 1621 gevestigd te St.=Winoks=
bergen en Guillaume Billiau woont te Waasten (1624).
Wij zien een Crespin Dubois optreden in 1625 te Duin=
kerke om later naar Brugge te trekken. Vanaf 1662 is
Francois van Isacker (1662=1682) gevestigd te Veurne en
vindt een concurrent in Joris Galliaert (1667=1677) te
Duinkerke. Zoals u ziet is er in de streek nog geen te=
kort aan orgelmakers.
Vanaf Allerheiligen 1663 komt in de St.=Walburga te
Veurne een Mr Jan van Belle voor als organist en hij
blijft het tot april 1667. Hoogstwaarschijnlijk is dit de
orgelmaker van Belle, geboortig uit St.=Winoksbergen,
die als dusdanig vanaf 1674 te leper gevestigd was in
de Menenstraat. Hieruit menen wij een zeker verband
te mogen veronderstellen tussen het atelier van Langhe=
dul en dit van van Belle; laten wij hopen dat ook dit
eens aan het licht komt.
Wij vinden Jan van Belle aan het werk in Nieuwpoort
(1669 ± 1694), Poperinge (1674), Diksmuide (1679),
Brugge (168o + 1686), Zonnebeke? (168o), Boulogne
(1682), leper (1682), St.=Winoksbergen (1684), Mesen
(1685=92) en Reningelst (1689). Pijpwerk gemaakt door
zijn zoon Gulielmus komt nog voor te Nielles=les=Ardres
(1686) en te Poperinge (1686).
Of er verwantschap heeft bestaan tussen de orgel=
makers van Belle en Jacques van Eynde, die hun orgel=
bedrijf in leper zal voortzetten, is ons vooralsnog onbe=
kend. In de kerkrekeningen van Duinkerke komt vanaf
juli 1684 een zekere Pierre van Eynde, organiste mo=
derne voor. Hij blijft er minstens 20 jaar dit ambt waar=
nemen en had als zoon Jacobus van Eynde die reeds
in 1696 te leper gevestigd was als orgelbouwer en
schitterende instrumenten zou leveren.
Zijn eerstbekende werk staat in de kerk van Nielles=

Van Eynde stierf op 17 januari 1729 en ligt begraven
in de St. Maartenskerk; het bewaarde grafschrift ver=
meldt ons, naast de naam van zijn beide huisvrouwen,
de namen van zijn kinderen, o. m. van zijn zoon An=
tonius=Franciscus, kapelaan en organist aan de Kathe=
drale kerk tot in 1770. Zijn derde zoon Josephus=
Cornelius heeft een tijdlang de orgels van zijn vader
bijgehouden — of hij ook nieuwe instrumenten heeft
gebouwd is ons niet bekend, evenmin als wanneer het
orgelbedrijf van van Eynde te leper definitief is ver=
dwenen.
In de 18' eeuw stand zuidelijk West=Vlaanderen totaal
onder de invloed van de franse cultuur. Wij zien dan
ook, naast de bekende Gentse orgelmakers van Pete=
ghem en de Kortrijkzaan Deryckere, de naar Rijsel uit=
geweken Gentenaar Jean=Joseph Vander Haeghen ver=
scheidene orgels bouwen in het oude bisdom leper. Als
franse orgelmakers treffen wij hier aan een Cornil Ca=
cheux uit Arras; de gebroeders Gobert, de Vennoten
Durant=le Roy en Fremat=Carlier uit Rijsel; de gebroe=
ders Desfontaines uit Dowaai en Guilmant uit St.=
Omaars en Boulogne; en dan heb ik nog maar de voor=
naamste opgesomd.
Tijdens de franse bezetting met haar confiscatie der
kerkelijke goederen en de verplichte inlevering van me=
talen (good en zilver van het vaatwerk, brons der klok=
ken, tin en lood uit de orgels) is heel wat pijpwerk ver=
loren gegaan. Na het concordaat van 1802 moeten die
ledig=geplunderde orgelkassen uitgerust met nieuwe spe=
len. Het is in die tijd dat wij de laatste Ieperse orgel=
maker aan het werk vinden, namelijk de waal Sr Rene
Germain. Naast herstelwerk in leper St.=Maartens en
St.=Pieter, in Poperinge St.=Jan en in Oostvleteren, le=
vent hij nieuwe pijpen in Wulveringem en in Veurne
St.=Walburga; en hij bouwt een nieuw orgel in Watou.

les=Ardres, doch komt uit de St.=Aldegondekerk te St.=

Stellig moeten er nog heel wat plaatsen voorkomen

Omaars, waar het gebouwd werd in 1696. In 1701

waar hij heeft gewerkt, maar hoeveel archief ging hier
in de streek niet verloren ? De laatste vermelding van
Germain dateert uit 1820; hij schijnt daarna uit leper
vertrokken te zijn.
Na hem werken in het Ieperse : een Bernard Degryse
uit Wervik; een Frederik Ureel uit Krombeke en later
te Poperinge; een Pietje Loncke uit Hoogstade; een
Philippe Forest uit Geluveld en later te Roeselare; een
Charles Anneessens uit Geraardsbergen die zich is ko=
men vestigen te Menen=Halewijn op het einde van de
eeuw. Twee van laatst vernoemde orgelbedrijven
bestaan nog in West=Vlaanderen en mogen onder de
beste gerekend worden van het land.
Ik geloof en ik hoop dat dit eerder saai relaas van jaar=
tallen en localiteiten en orgelmakers, u moge overtuigd
hebben dat leper eenmaal een centrum is geweest, een
uitstralingspunt van orgelbouw en van orgelkultuur.
Mochten u de namen van de grootmeesters Langhedul
en van Eynde bijblijven, dan weet ik mijn inspanningen
rijkelijk beloond.

bouwde hij het orgel in de nu verdwenen St.=Janskerk
te St.=Omaars. Nadien vinden we hem aan het werk
in onze eigen provincie : Brugge, St. Anna (1707=09);
Lo, abdijkerk (1714); Brugge, Dominikanenklooster
(1715 — nu in Stalhille) ; Assebroek, 0. L. Vrouwekerk
(ca 1716); Oostkamp (1717); Poperinge, 0. L. Vrouwe=
kerk (ca 1717); Bollezele (ca 1718); Brugge, St. Salva=
tors (1717=1719). Het merendeel van deze orgels — ik
bedoel de orgelmeubels bestaan nog. Het laatste ons
bekende werk van Jacobus van Eynde was het orgel in
de St. Pieterskerk te leper gebouwd in 1728 en in 1914
verloren gegaan. Toch blijft leper een aandenken be=
waren aan van Eynde, namelijk een zilveren plaatje
aan de Koningsschakel van het St.=Sebastiaansgild waar=
van hij in 1713 koning werd. Op de voorzijde komt
een St Cecilia met orgel voor en de tekst : Laudate
Dominum in cordis et organo. Psalm 15o; aan de ach=
terkant het inschrift : Jacobus van Eynde, Coninck

1713, orghelmaecker van sin conste.
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ALBERT VANHAUTE

DE 3EIAARD
VAN
KORTRUK
Klavier van de Kortrijkse beiaard

De beiaard van de Groeningestede dankt zijn ontstaan
aan het mechanisch uurwerk dat tijdens de tweede helft
van de veertiende eeuw op het belfort werd aange=
bracht. Dit uurwerk droeg geen wijzer. Telkens het uur
verstreken was zagen de poorters een geharnaste ridden
een der zijtorentjes verlaten om het nodige aantal slagen
op de uurklok te laten dreunen; om het halfuur ver=
scheen een vrouwenbeeld, eveneens met harnas om=
kleed. Dit werd in die tijd voorslag genoemd.
Uurmechanisme en klokken werden in 1513 naar de
Sint=Maartenstoren overgebracht. Om het spel te ver=
meerderen werden twee klokjes te Oudenaarde aange=
kocht terwijl de Mechelse gieter Jan Waghevens 8 klok=
ken leverde alsmede 3 schellen. Op die manier werd
de voorslag tot een voorspel uitgebreid. De stad ge=
lastte op 12 april 1602 Florent Delecourt uit Douai 19
klokken voor de beiaard te gieten. Ruim een eeuw later,
in 1738, kreeg Georges Dumery, stadsbeiaardier te Ant=
werpen, opdracht een nieuwe beiaard van 3o klokken
samen te stellen. In december 1742 werd een nieuw mu=
ziektrommel gebracht, die echter op verre na niet vol=
tooid was; 18.000 vierkante gaten werden erin geboord,
bestemd om spillen of noten te ontvangen, en na vier
jaar vlijtig werken kon deze in 1746 in gebruik geno=
men worden. In die tussentijd was het uurwerk zelf
gaps vernieuwd en gecombineerd met de beiaard, die,
de luidklokken van de Sint=Maartenstoren meegeteld,
reeds 41 klokken telde. Een handschriftelijke kroniek
vermeldt dat, toen de nieuwe beiaard voor het eerst
bespeeld werd, het yolk van Kortrijk over zijn wel=
luidendheid hoogst verrukt was.
Op 7 augustus 1862 brak in de Sint=Maartenskerk brand
uit ten gevolge van het inslaan van de bliksem. De
toren en een groot gedeelte van de kerk gingen in de

vlammen op; de klokken en het uurwerk werden ver=
nield. De huidige elegante torenspits, waarvan het mid=
dendeel een open 1antaarn is, oprijzend uit een klok=
vormig dak, was in 1876 voltooid. Een nieuw klokken=
spel werd in 1880 gegoten door de firma Vanaerschodt
uit Leuven. Het is deze 49 klokken tellende beiaard die
tot voor enkele jaren tot een klankrijk spel in staat was.
Regelmatig werden onder bevoegde leiding, onder meer
van de Mechelse beiaardier Jef Denijn, aanpassingen en
verbeteringen aangebracht.
Spijtig genoeg waren de basklokken door een te grote
of stand van de kleine gescheiden, waardoor de muzi=
kale waarde sterk benadeeld werd. Thans zijn deze bas=
klokken uit de toren verwijderd : drie werden als luid=
klokken naar de Sint=Elizabethskerk overgebracht, de
overige vier berusten in het arsenaal van de brandweer.
Ook zijn de hoogste octaafklokken niet meer in ak=
koord; mechanisme en toetsenklavier dienen totaal ver=
nieuwd; de ophanging van alle klokken meet volledig
in de toren gebeuren en niet meer gedeeltelijk in de
torenspits : om al die redenen zou de beiaard dus een
grondige herstelling moeten ondergaan.
Maar dan zou onze Kortrijkse beiaard ook weer de
rang kunnen bekleden die hij verdient en waar hij be=
hoort; een beiaard die met zijn 49 klokken een plaats
inneemt in de rij onzer grote toreninstrumenten en
daarom aller belangstelling verdient, zou weer een uit=
stralingsmiddel worden van onze Vlaamse kultuur. In
die nationale kultuur vormt de muziek van eigen bo=
dem, zoals een Jef Denijnpreludium en Van Hoof=
sonate, benevens een rijke keuze van bewerkingen uit
onze volksliederenschat, toch niet het geringste aan=
dee1. Maken de beiaardconcerten trouwens ook niet een
onafscheidbaar deel uit van het stadsbeeld ?
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DR. L. DEVLIEGHER

HET S 'ADHUIS TE
EN VI_A ANDEREN

HORN (PMEN)

I-

Door bemiddeling van de h. architekt M. Vermeersch,
maakten we in januari 1961 kennis met de h. Eugeniusz
Gasiorowski, archeoloog en docent aan de universiteit
van Thorn (Polen), die in ()ins land op studiereis was.
Belast met een studie over het stadhuis van zijn woon=
plaats, was hij speciaal naar hier gekomen om verge=
lijkingsmateriaal in onze Middeleeuwse burgerlijke
bouwkunst op te zoeken.
Toen we hem in november 11. een artikel over Thorn
vroegen, was hij onmiddellijk bereid dit te schrijven.
Helaas, andere dringende werkzaamheden en ziekte
hebben hem belet op tijd met de beloofde bijdrage klaar
te zijn. Om aan dit tekort enigszins te verhelpen, heb=
ben we aanvaard zelf een kart artikel aan het onder=
werp te wijden, en dit aan de hand van het bibliogra=
fische materiaal over Thorn, dat we in een korte tijd=
spanne konden samenbrengen.
Thorn (Torun in 't Pools) ligt op de rechter oever van
de Weichsel, op de plaats waar een eilandje de stroom
in twee armen verdeelt. Deze stad werd door de Duitse
Orde als versterking tegen de heidense Pruisen gesticht
en kreeg in 1233 stadsrechten. 1 Door zijn gunstige lig=
ging op een kruising van handelswegen, won Thorn
snel aan betekenis als handelsplaats. Na aansluiting bij
de Duitse Hanze, kende de stad het drukke handels=
leven van de Duitse Oos tzeesteden en werd o. m. het
centrum van de handel tussen de Hanze en Polen. De
bloeitijd van Thorn ligt in de 14 de eeuw. In het midden

Gedeelte van het stadsplan van Thorn (uit Merian, 1652).
Het stadhuis bevindt zich op de markt van de oude stad die
links afgebeeld staat. Een omheiningsmuur scheidt de oude
van de nieuwe stad die daarenboven door de burcht van de
Duitse Orde (in de rechter benedenhoek) van de Weichsel
a fgesloten is.

van de oude stad ligt de ongeveer een ha grote markt;
op deze plaats wordt in 1259 met de opbouw van een

handelshalle begonnen; van dit gebouw bleef enkel
het benedengedeelte van de toren bewaard. In 1343
krijgt men toestemming rondom de halle winkeltjes aan
te bouwen die echter niet breder dan 8 voet mogen zijn
en niet hoger mogen opgaan dan de onderkant van het
dak. In 1385 werd de toren verhoogd. In 1393 bekomt
de stad een oorkonde waarbij toegestaan wordt het
oude bouwvallige handelshuis of te breken en op de
plaats een nieuw en groter gebouw op te trekken waar=
van de afmetingen nauwkeurig bepaald worden. 2

Reeds kort na de stichting van de stad was de bevolking
omheen de muren zo aangegroeid dat ze in 1264 als ' nieuwstad Thorn' eveneens stadsrechten kreeg; ze bleef echter
meer dan de ' oudstad' afhankelijk van de Orde. Tijdens de
strijd van de Duitse Orde tegen Polen, stonden in 1454 enkele Pruisische steden, w. o. Thorn tegen de Orde op; als
gevolg van de in 1466 geslo ten vrede werd West-Pruisen
aan Polen afgestaan en werd Thorn een Poolse stad. In
1793 werd Thorn opnieuw bij Pruisen ingelijfd; met korte
onderbrekingen bleef dit zo tot in 1918, toen Polen terug
op de kaart van Europa verscheen en Thorn weer Pools werd.

2
Und dy lenghe derselben mawren sal haben czwelff rutten und eyne ele [52,4 m] igliche besundern, und die weithe
czehen rutten und eyne ele [43,8 m] mit beyden mawren
igliche besundern. Die mawre sal seyn vier fusse [1,15 m]
dicke czwuschen den pfeylern ober der erden und fumff
fusse [1,44 m] dicke under der erden. Die hohe der vier
mawren von der swellen bey der erden von dem ingange
anczuheben sal seyn drittehalbe rutte [10,8 m] bis under
das dach, do sich das gesperre anhebet; und vort eyne
brant mawre fumff fusse [1,44 m] hoch und anderthalbe
fusse [0,43 m] dicke. Ouch haben wir in von sunderlichen

'
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In 1602=1603 doet de Mechelse architekt Antoon van
Obbergen naar wiens plannen ook een nieuwe stads=
omheining tot stand kwam — een reeks veranderings=
werken aan het stadhuis. Aan de vier vleugels van het
gebouw voegt hij een tweede verdieping toe; daaren=
boven krijgt elke zo verhoogde vleugel een hoektorentje
en een centrale gevelbekroning, beide in Renaissance=
stijl. Na een brand in 1703 warden o. a. die gevelbe=
kroningen gewijzigd. De verbouwingen uit de 17" en
18" eeuw hebben ook het interieur grondig veranderd.
Gelegen in een streek die, zoals Vlaanderen, arm is aan
natuursteen, zijn de Middeleeuwse gebouwen te Thorn
met baksteen gebouwd. Het stadhuis, dat buitenwerks
52 x 43 m meet, bestaat uit vier vleugels van 12=13 m
breed die een binnenkoer van 26 x 18 m omsluiten; op
de zuid=oost=hoek staat een 37 m hoge vierzijdige toren
(buitenwerks 7,50 m).
Deze toren behoort nog gedeeltelijk tot de in 1259 be
gonnen bouw, zoals o. m. de ligging binnen het huidige
stadhuis bewijst. Tegen de toren, die op de hoek stond,
sloten twee vleugels aan. De buitenwanden van de toren
zijn versierd met spitsbogige blindnissen die over vier
geledingen opgesteld staan. 3 De bovenverdieping telt
vier uitkragende hoektorentjes die van twee rijen blind=
nissen voorzien zijn. De borstwering tussen de arkel=
torentjes rust op een spitsbogenfries.
De vier vleugels van het stadhuis behoren tot het in
1393 begonnen kompleks ; de overwelfde kelder, die ook
ender de koer doorloopt, en de benedenverdieping dien=
den tot stapelplaats en verkoopruimte; de verdieping

Links : Doorsnede over de bovenste verdieping van de toren.
Midden : Doorsnede over een vleugel van het stadhuis (ge-

lijkvloers. (naar tekening E. Gasiorowski). Rechts : Grondplan van het gelijkvloers van het stadhuis (1738). De toren
bevindt zich in de rechter bovenboek. De naar buiten nitgevende winkeltjes en de rrziddengang zijn duidelijk te herkennen.

Het stadhuis van. Thorn.

gnaden gegunst und dirlowbt dat Radthauwss myt seynen
gemachen die mawren uszurucken achte fusse denselben
rawm in meyster ludolff koning vorgnant czu den buden
umb das Rodhaws bauwszen den wantmauwren vormals
vorliegen hatte ". Cfr. Die Bau- und Kunstdenkmaler der
Provinz Westpreussen. VI-VII : Der Kreis Thorn, blz. 231239. Danzig, 1889.
3 Daar de twee oorspronkelijke buitenmuren van de benedenverdieping nu ingebouwd zijn, zijn de nissen van de
onderste verdieping enkel langs binnen zichtbaar.
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Gravure van het stadhuis (uitzicht voor de brand van 1703)

Bovenverdieping van de toren.

was aan de eigenlijke bestuurszaken voorbehouden. Op
het gelijkvloers, zijn tegen de middengangen kleine
overwelfde verkoopsruimten aangebouwd die uitgeven
op de straat en de binnenkoer; vensters boven deze
gewelven geven licht aan de middengang (cfr. tekening).
Van deze belangwekkende schikking kennen we geen
voorbeelden bij ons. Maar belangrijker nog dan de
binnenordonantie lijkt ens de behandeling van de straat=
gevels, waar hoge geprofileerde nissen met spitsbogen
deuren en ramen van het gelijkvloers en de twee ver=
diepingen omramen. 4

Daar is verder het grondplan : vier vleugels omheen
een binnenkoer. Men denkt onmiddellijk aan de hallen
van leper en Brugge — grotendeels in de tweede helft
van de 13' eeuw te situeren — en aan de onvoltooid
gebleven hallen van Mechelen, waarvoor Brugge tot
voorbeeld genomen werd. Maar afwijkend van de ge=
citeerde Vlaamse voorbeelden staat te Thorn de toren
niet in het midden van een gevel, maar op een hock.
Hoektorentjes zijn aan de terens uit het Oostzeegebied
niet gans onbekend, getuige het stadhuis te Danzig,
maar toch zijn ze bijzonder kenmerkend voor de bur=
gerlijke bouwkunst in het Middeleeuwse Vlaanderen,
en dit zowel bij de belforten uit de 13" eeuw (leper en
Brugge) als bij de latere uit de 14" en 15" eeuwen
(Gent, Kortrijk, Nieuwpoort, Roeselare, Dendermonde,

Het hoofdkenmerk van de gotische baksteenarchitek=
tuur in het Oostzeegebied wordt ongetwijfeld gevormd
door de hoge smalle blindnissen die men van Lubeck
tot in Oost=Pruisen zowel aan kerk= en stadhuistorens
als aan stadspoorten en huisgevels aantreft. Dat ze
ook voorkomen aan verscheidene gebouwen in de Han=
zestad Thorn, die maar op 15o km van Danzig gelegen
is, zal wel niemand verwonderen. Door haar aanwezig=
heid van blindnissen aan het stadhuis en de toren zou
men dan ook op 't eerste zicht geneigd zijn het gebouw
volledig onder te brengen in de lokale baksteenarchi=
tektuur. Toch zijn er enkele elementen die o. i. minder
door het streekeigene uit te leggen zijn en misschicn
eerder door invloed uit de Nederlanden, en inzonder=
heid uit Vlaanderen, te verklaren zijn.
Daar is vooreerst het samengaan van halle en belfort,
een welbekende schikking in Vlaanderen, maar een —
naar wij menen zeer zeldzame of zelfs onbekende
formule in het Oostzeegebied.
4 Het is wel merkwaardig dat men bij de verhoging uit het
begin der 17" eeuw de oorspronkelijke spitsbogen uitbrak,
de nissen verhoogde en nieuwe bogen stak, zonder dat dit
bij een eerste oogopslag opvalt.
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Sluis, Sint=Winoksbergen, Bethune, Douai, Komen).
Dat de toren te Thorn geen steunberen heeft herinnert

ook weer aan de Vlaamse burgerlijke bouwkunst (met
uitzondering o. m. van de belforten van Gent en Douai).
De van blindnissen voorziene horizontale geledingen
en de eveneens met nissen versierde hoektorentjes ter
hoogte van de bovenverdieping, geven het belfort van
leper toch wel een sterke gelijkenis met Thorn. Met
zijn talrijke kleine blindnissen en zijn sprekende arkel=
torentjes mag het jongere belfort van Sint=Winoksber=
gen hier zekerlijk ook vermeld worden.
Er zou een grondiger en meer technisch onderzoek nodig
zijn om definitief te mogen besluiten dat het stadhuis
van Thorn geInspireerd is door de Vlaamse hallen en
belforten. Toch leek het ons niet van belang ontbloot
hier op een aantal overeenkomsten te wijzen tussen de
Vlaamse burgerlijke bouwkunst uit de Middeleeuwen
en Thorn, zoveel te meer dat Vlaanderen sinds het
tweede kwart van de 13' eeuw bezocht werd door
kooplieden uit het Oostzeegebied.
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tijdelijk afzijdig van de industrieie planning der zuster=
steden, de stagnatie van een middeleeuws stadsbeeld
naar onze eeuw wist over te 'hevelen. Als een enig pa=
trimonium. In dat dode Brugge kenden de winkeliers
geen Ledeganck en verkochten er intussen, in hun En=
gels, van jaar tot jaar meer witblauwe delftstukjes met
de Toren ' the Belfry of Longfellow, you know...'
De weg van Ledeganck naar de nieuwe tijd, en de
wisseling van inzicht en smaak, werden misschien het
best gelllustreerd door Omer Karel De Laey die om=
streeks 1900 het volgend poetisch verslag van een Gul=
densporenviering te Brugge neerpende.

Naar Longfellow, door J. E. Banck

Op het marktplein der stad Brugge staat de toren hoog en oud,
Driewerf reeds tot puin gezonken, maar ook driewerf weer herbouwd.
Op een vroegen zomeruchtend stored ik op dien torentop
En het aardrijk sloeg het nachtfloers als een weduwsluijer op.
Met zijn steden, dorpen, stroomen, kwistig in het rond verspreid,
lag het landschap om mij henen in een cirkel uitgebreid.

De zonne schingt te Brugge en doet,
van over 't dak der Halle,
beneden op den markt 'n schuinsche striepe schaduw vallen.

Van de schoorsteentoppen hief zich hier en ginds een rookkolom,

Er wappert langs den blauwen lucht,
op 't hoogste van den toren,
'n vane, lijk ten tijde van
den slag der Gulden Sporen.

Maar ik hoor het hart des torens tikken. in het klokkenhuis.

Ik hoor het bronzen zegelied
der noeneklokke klinken
en zit, gezapig op cafe,
'n glas vermouth te drinken.

Doch daar barst opeens de beijaart in een droevig klagen uit,

Guido Gezelle, die reeds in 1. 858 Mondamin van Long=
fellow nadichtte en in 1886 met een herzongen Hiawa=
tha klaarkwam, heeft de vertaling van de Belfryballade
aan zijn epigonen overgelaten. De Evangeline=bewerker,
Alfons Mervillie, en Vincent Lefere publiceerden in
Rand den Heerd resp. in 1884 en 1891 — bewerkin=
gen van het torengedicht die eerder matig zijn uitge=
vallen. En zij waren niet de eersten die het gedicht in
het Nederlands hebben overgezet, het Noorden was
hen voor geweest. En dan nog in Brugge zelf. En met
een nog matiger resultaat. Geen vertaling schijnt de
vlotte inkantatie van Longfellows Belfryverzen te kun=
nen weergeven.
Het zevende Nederlands Taal= en Letterkundig Kongres
dat in september 1862 te Brugge werd gehouden kreeg,
tussen geleerde referaten en besprekingen in, de premie=
re van een zestal gelegenheidsgedichten te horen. Dichter
Karel Versnayen had op de eerste dag de Halletoren
bezongen als rots van steen, grijze reus en burger=
koning, zijn beeldspraak op de Maegd van Brugge als
'levend geraamte' had echter een zeker protest uitge=
lokt tegen de manie „ deze lieve en levende Vlaemsche
Maegd in een somber rouwkleed of te schilderen ".
De Heer J. E. Banck uit Amsterdam, een letterkundig
jurist die Java had verlaten om op de Friese rand van
zijn vaderland het eiland Schiermonnikoog aan te ko=
pen, vergastte 's anderendaags de kongresleden op een
navolging van Longfellows Belfrygedicht. Tot slot laten
we hier de tekst volgen die, juist honderd jaar geleden,
in de grate zaal van de Provincieraad, aan de voet van
de Toren, door Conscience, David, De Vries, Jonck=
bloet, Van Lennep en andere grootheden uit Noord en
Zuid werd toegejuicht.
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Die, gelijk een ijdel nachtspook, bij het morgenlicht verglom.
Uit de sluimerende veste klonk geen voetstap of gedruisch,

Aan het muffe nest ontvlogen, joeg de zwaluw wild en hoog,
Meer verwijderd scheen mij de aarde, meer nabij de hemelboog.

Oude beelden schudt het wakker met zijn streelend maatgeluid.
Bij de liefelijke toonen klonk de zware klepel door,
Als de basstem van een priester in het midden van het koor.
Helden uit vervlogen tijden door de gloriezon verlicht,
Traden, bij die tooverklanken, levend op voor mijn gezicht.
Vlaandrens Forestieren scheenen eensklaps voor mijn geest te zijn,
Zoo De Buck, Crecy en Philips, als Dampierre en Boudewijn.
Venetiaansche handelaren in hun vreemde kleederdragt,
Meer dan twintig afgezanten in hun vorstelijke pracht.
Prachtig uitgedoschte schoonen, als vorstinnen hoog gevierd
Door een drom van eedle ridders met het Gulden Vlies versierd !
Hoe Maximiliaan zich needrig voor de scharen nederboog,
Hoe Maria met haar jachtstoet pijlsnel door de velden vloog !

Door de helverlichte ramen van een feestzaal blikte ik in,
Waar een Hertog zich verloofde met een fiere Koningin.
Breydel en De Coninck, die ik aan het hoofd der wevers zag,
Keerden als verwinnaars huiswaarts van de Gulden Sporenslag.
Op de witkaproenen hield ik uit de verte een oog gevest,
Artevelde zag ik klimmen naar het Gouden Drakennest !...
Toen de bruingebronsde Spanjaard met zijn roovrenrot verscheen,
Galmde opnieuw de holle alarmklok aaklig door den omtrek heen;
Tot de klok van Gent dan antwoordde, aan zijn trouwe leas gestand :
„ Ik ben Roland, ik ben Roland, overwinning in het land ! "
Doch daar schrik ik eensklaps wakker door het rofflen van een trom,
Naar de geesten die verdwenen, zie ik vruchteloos om en om.
Want terwijl ik op den toren mij in droomen had vermaakt,
Was de zon ter kim verrezen en het stadsrumoer ontwaakt.
En de toren, die, als grafnaald, over Brugges kerkhof reel,
Werd een eerzuil, die plegtstatig op een grootsch verleden wees.
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Het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond is gelukkig volgende nieuwe
leden te kunnen verwelkomen : Paul

Bortier, Leon Clabau, Robert Gadeyne, Fernand Gevaert, Albert Hoet,
Ludo Janssens, Pieter Malbrancke,
Herman Roelstraete, Raymond Slosse,
Dr. Achiel Stubbe, Luc Tack, Jozef
Valcke, Lieve Van Damme-Ketele.

* De historicus en folklorist Valere Arickx
uit Brugge laat dezer dagen bij Vervenne te
Tielt een historische studie verschijnen :
Pittemse soldaten in het leger van Napoleon '. Belangrijke artikels over de Geschiedenis van het onderwijs in West-Vlaanderen en over de letterkundige Jacob Wybo,
Prinse van de Tieltse Rederijkerskamer, en
over de Spaans-Brugse familie del Rio warden gepubliceerd in de eerstvolgende nummers van 'Biekorf Verder bereidt hij de
uitgave voor van de eerste Nederlandstalige
biografie van Livingstone en een Geschiedenis van de gemeente Egem.

• Te Brugge voerde het Renaat Veremanskoor, onder leiding van Roger Deruwe, bij
gelegenheid van het St.-Ceciliafeest, de 4 a
7-stemmige Mis van Mgr. J. Van Nuffel uit
en werd hierdoor gefeliciteerd door talrijke
aanwezigen, waaronder Maurits Deroo, Remi Ghesquiere, baron Jozef Ryelandt en
Renaat Veremans. Tijdens een feestmaal
werd diezelfde dag dirigent Deruwe gehuldigd. Het koor werd door de B.R.T.
uitgenodigd am dit jaar ons land te vertegenwoordigen op het belangrijke koorfestival te Rijsel.
*
Op het jaarlijks Kerst- en Nieuwjaarssalon, gehouden in de zaal Beatrijs
te Eeklo, merkten wij werken op van onze
leden Anto Diez, Joost Marechal en Gas-

ton Theunynck.
*
In het kader van een wintersalon te
Lokeren, onder het motto 'Het Kind in de
hedendaagse Vlaamse Kunst ', stelden verscheidene plastische kunstenaars hun werken ten toon, under wie wij opmerkten
Rik Laloo en Leo Vande Kerckhove.
*
In de ' Katholieke Radio- en Televisiegids programmablad van de Nederlandse
K.R.O., verscheen een rijk geillustreerd artikel van de hand van Tom Bouws en ge-
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Kanunnik Arthur Camerlynck

Kanunnik Arthur Camerlynck
Voor enkele weken benoemde Mgr. Desmedt, bisschop van Brugge, Z. E. H. Arthur
Camerlynck tot titulair kanunnik van de S. Salvatorskathedraal. Deze vererende
onderscheiding van de Rector der H. Bloedbasiliek werd door vele kunstenaars
ten zeerste gewaardeerd als bekroning van een levee, waarin kunst en kultuur
steeds een grote plaats hebben ingenomen.
Kanunnik Camerlynck C Passendale io maart 1907) begon zijn priesterloopbaan
als leraar Nederlands en Frans in de hogere klassen aan het St.-Jozefcollege te
Izegem, waar hij o. m. de jonge letterkundigen Felix Dalle en August Geldof
onder zijn leerlingen telde. Nog steeds blijft de herinnering voortleven aan de
toneelvoorstellingen welke onder zijn regie te Izegem doorgingen, waarmede hij
baanbrekend werk verrichtte op het gebied van het jeugd- en schooltoneel. Aldus
in 1936 Lucifer van Vondel, waarin Antoon Vander Plaetse, regisseur, ook de
hoofdrol vertolkte en Marcel Ameye die van Apollion. Cyriel Verschaeve hield
de inleidingsrede. In 1937 was het Elckerlyk en in 1938 Van den vos Reinaerde.
Ook heeft hij de tweede stichting van het Davidsfonds te Izegem op zijn actief.
In 1939 werd hij door Mgr. Lamiroy gelast met het stichten van een nieuw
franstalig college te Komen. Hij heeft het St.-Henricus-college kunnen opdrijven
tot een der meest vooraanstaande onderwijsinstellingen van onze provincie; het
telde toen hij het verli et meer dan duizend leerlingen en beschikte over een zeer
mooi, modern en functioneel gebouwencomplex. Meerdere kunstenaars werden
hiervoor aan het werk gesteld, in de eerste plaats de uiterst kunstzinnige beeldhouwer, glazenier en sierkunstenaar uit St.-Andries, Cyriel Maertens, die o. m.
van de collegekapel :lets enigs heeft weten te maken. Als overtuigd Vlaming heeft
Directeur Camerlynck er steeds ook zorg voor gedragen dat de Vlaamse leerlingen
hier hun eigen kultuur konden ontwikkelen; daartoe droegen afzonderlijke lessen
.
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titeld ' Kerstmis tussen Schelde en zee ',
een kerstklankbeeld over Vlaamse dichters
en schrijvers, waaronder Felix Dalle, An-

dre Demedts, Gabrielle Demedts, Christine
D'Haen, Gaston Duribreux, Fred Germonprez, Marcel Matthijs en Lia Timmermans.
*
Het programma 1962 van de Davidsfondsuitgaven bevat werken van meerdere
onzer leden. Aldus bevat de Gulden Reeks
'Nan Sjen-Foe de tweede ' (geromanceerde
biografie van P. Verbist, 1823-1868) van
F. R. Boschvogel, ' Ja, Monseigneur' (priesterroman) van Staf Weyts en ' Geschiedenis
van de Vlaams-Afrikaanse letterkunde ' van
Arthur Verthe en Bernard Henry. In de
Jeugdreeks verschijnt Jongens uit de Polder' (geIllustreerde jeugdroman) van Julien

Van Remoortere.
*
Het Ker5t- en Nieuwjaarssalon dat te
Oostende in de galerij Toulouse-Latrec
doorging, bevatte werken van Willy Bos-

Kapel van het college te Komen
(Cyriel Maertens)

schem, Jan de Lee, Raymond Pyson
Gaston Theunynck.

en

*
De oud-Bruggeling Maurits Balfoort
regisseerde op 12 december in de Brugse
Stadsschouwburg het Venetiaanse karnavalspel 'Bettina' van Carlo Goldoni.
•

De Roeselaarse kunstschilder Alfons
Blomme exposeerde zijn laatste werken in

in het Nederlands in grote mate bij, evenals de eerbied die hij bij alien wist te
wekken voor de Vlaamse kunst.
Het was onvermijdelijk dat ook te Komen het Collegetoneel onder de Directeur
Camerlynck weldra een hoge bloei zou kennen. Het toneel is voor hem iets instinctiefs : „ Ik ben geen theoreticus, maar een man van de toneelpraktijk, gelijk
mijn broer Jozef een man van de Bankpraktijk is " zo verklaart hij. In Franse
versie werd ook hier het reinaardspel opgevoerd : Renard le Goupil, met dekors
van Michel Martens, voor wi ens ontwikkeling tot zelfstandig kunstenaa:: Kan.
Camerlynck veel heeft bijgedragen. Andere belangrijke opvoeringen waren Vive
Robinson en het historisch sped Sigefroid de Comines.
Nog te Komen werd Kan. Camerlynck gelast met de vernieuwing van de H. Bloedprocessie. Dit is een werk geweest dat over meerdere jaren uitgevoerd werd en
thans in de processie van mei a. s. volledig zal voltooid zijn. De aanleiding tot
deze aanstelling was zijn bijdrage tot de uitwerking van de Eucharistische Stoet
te Brugge enkele jaren geleden, een stoet waarvan de diepe gods&enstigheid, de
aangrijpende symboliek en de kunstig verzorgde presentatie eenieder had getroffen. Ook voor de H. Bloedprocessie weet Kanunnik Camerlynck zich met bekwame
artiesten te omringen; de regie vertrouwde hij aan Guido Cafmeyer, de plastische
uitbeelding aan Fernand Boudens, de kostumes aan Nini Martens (nadat Arno
Brys wegens de voorbereiding van de Gouden Boomstoet de opdracht niet had
kunnen aanvaarden), Lea Daan voor de choreografie„ enz.

West-Vlaanderen en het CVKV wensen hun medelid Kanunnik Arthur Camerlynck
oprecht geluk om het prachtige werk dat hij heeft verwezenlijkt.

de galerij Le Regent, Regentlaan 3 te Brussel, tot 26 januari.

Fernand Bonneure le:_dde de tentoonstelling in van publicitaire grafiek, die eind
december te Brugge geopend werd in het
bestendig expositiecentrum aan de Hudevettersstraat.
*
De Aloude Rhetorycken Camere van
het Heylich Cruys uit Brugge nam op 13
januari deel aan het tornooi voor het Koninklijk Landjuweel te St.-Niklaas, met de
opvoering van ' Wegens gebrek aan bewijs '. Het decorontwerp was van Fernand

Boudens.
*
Het Sint-Clarakoor uit Nieuwpoort,
onder leiding van meester-beiaardier Paul
Bourgois, luisterde de Kerstmiddernachtmis op in de kapel van de Zusters Arme
Klaren te Nieuwpoort. Op 27 november
jl. hield Paul Bourgois te Koksijde een
voordracht over ' De Beiaard ', met beiaardklanken, dia's en film.
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*
Marcel Callaert uit Harelbeke zal te
Kortrijk, in de zaal ' De Tuin', op i maart
e. k., op uitnodiging van de Koninklijke
St.-Lucasgilde, een voordracht houden over
studiereizen bijeengebracht, o. m. met beelden van moderne kerken uit Le Corbusier,
' Gothiek, modern of barok Hij zal zijn
conferentie illustreren met dia's, tij dens
Ronchamp, Audincourt, Hem, Assy en
Vence. In de wedstrijd, gehouden n.a.v. het
Fotosalon van de 6de Biennale voor Beeldhouwkunst (Antwerpen, 9-26 december
1961) werden van Marcel Callaert twee
dia's weerhouden.
Cineast Toon Carette uit Brugge werkt,
buiten de reeks, d'e wij in een vorig nummer vermeldden, momenteel nog aan twee
nieuwe kleurenfilms : ' Dagelijks Brood' en
' Adel van het Vlas'.
-* De heemkundige kring 'Bachten de
Kupe ' uit Diksmuide richtte op 24 december een wintervergadering in, tijdens dewelke door de Heer Decorte werd gesproken over het Diksmuidse volksleven in de
15" en 16' eeuwen, op tekst van ons
medelid Maurits Catteeuw.
*
Van 23 december tot 3 januari ging te
Harelbeke de tentoonstelling ' Jeugd '61'
door. Kunstschilder Jacques Coryn, cursusleider van het Atelier voor Plastische Kunsten, lichtte deze expositie toe.
•
Kunstschilder Jan de Lee uit Oostende
exposeerde er in de maand december in de
galerij 'La Chevre folle'.
•
Begin januari had te Kortrijk een poezie-avond plaats van Antoon Decandt en
Gerard Vermeersch in het artiesten-atelier
Atrium van de Herderstraat.
Onze Redactieleider Andre Demedts
hield tijdens de voorbije weken weer verscheidene spreekbeurten, o. m. te Wingene over 'Liefde en Toekomst ' (16 januari);
te Vladslo over ' Als kinderen groot worden'; te Oostkamp over Stijn Streuvels en
te Assebroek over ' Vlaamse problemen
van heden'. Verder werd op 3 januari zijn
hoorspel 'Driekoningenavond' uitgevoerd
door het toneelgezelschap 'Pogen' voor de
micro van de B.R.T. West-Vlaanderen. Op
maandag, 19 december sprak hij in de
Vlaamse Club te Brussel over Frans-Vlaanderen. Op de 2ost° was het over de stromingen in de huidige wereldliteratuur, n.
a. v. het Festival van het Vlaamse Boek,
eveneens te Brussel. Tenslotte melden we
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Het eert het provinciebestuur van West-Vlaanderen dat het telkens eminente
schrijvers zijn die bekroond worden in de provinciale Prijskamp voor het essay,
waarvoor enkel anoniem ingestuurde en onuitgegeven werken in aanmerking komen. Na Mag. J. H. Walgrave met zijn Ortega y Gasset is thans voor het jaar
1961 het handschrift Profaan-Religieus onderscheiden geworden, dat ingezonden
was onder de kenspreuk 'In labore quies ' en bleek een werk te zijn van Dr. Ach.
Stubbe.
Het is in 1959 dat wijlen Prof. A. De Ridder aan Dr. Stubbe vroeg een lezing te
houden in de Academie over het onderscheid tussen religieuze en profane kunst,
een onderwerp dat volgens De Ridder in hoge mate de belangstelling zowel van
gelovigen als van andersdenkenden zou ontvangen. Uit deze lezing is het boek
gegroeid dat bekroond werd en weldra ook zal verschijnen. Aldus werd voor de
eerste maal in het Nederlandse taalgebied de complexe problematiek, die rijst
uit de confrontatie van de profane met de religieuze kunst, op systematische en
uitvoerige wijze onderzocht.
In zijn probleemstelling onderlijnt de auteur aan de hand van voorbeelden hoe het
religieuze onderwerp van een kunstwerk nog niet noodzakelijk religieuze kunst
maakt. Anderzijds is alle kunst — ook de religieuze — volgens hem in wezenheid
vorm en niet inhoud; een opvatting die geenszins verward mag worden met de
negentiendeeuwse materialistische stelling van de-kunst-voor-de-kunst.
Essentieel voor een religieus kunstwerk is dat het zou gegroeid zijn uit een religieuze geestesgerichtheid; zo dit niet het geval is dan meet men het een prof aan
werk heten ook als de inhoud religieus is. Het is het eigene van de religieuze mens
van het tijdelijke te onderwerpen aan het eeuwige : een sakrale ' Weise des in-derWelt-Sein' (Eliade). Alle profane kunst is in zichzelf besloten; zij vindt haar
eindpunt in formele volkomenheid, ook als zij meer dan vorm wil zijn, zoals bij de
Grieken en in de Renaissance en ook bij sommige modernen dikwijls het geval is.
De religieuze kunst is integendeel altijd een ' art de depassement ' (Malraux), een
dienende, een opene kunst. Dit onderstelt uiteraard een ware transcendente religiositeit, die iets heel anders is dan de religiositeit van de burgerlijke religieuze
conformist of van de farizeeer.
Om het heilige in het kunstwerk te beklemtonen wordt volgens Stubbe in haast
alle godsdiensten een beroep gedaan op een stel verwante stijlmiddelen. Daartoe
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eens door de BRT uitgezonden van dezelfde
het trio Costy; met dit werk was het dat
componist : ' Terzet op. 44 ' uitgevoerd door
hij te Parijs bekroond werd met de Prix du
public in de Internationale Compositiewedstrijd 1961 van Casino van Divonne-lesBains.
Dichter Hedwig Speliers hield op 17
•
december 1961 te Duiksmuide een spreekbeurt over ' Moderne Europese literatuur
van uit een nieuw gezichtspunt
In het tijdschrift ' De Periscoop ' be*
sprak letterkundige Willy Spillebeen uit
Menen uitvoerig het boek ' Gestalten tegenover mij ' van Simon Vestdijk.
*
Van Herve Stalpaert, die reeds tal van
folkloristische werken publiceerde, verschenen twee nieuwe, belangwekkende studies:
' De Speelman van Aardenburg, een onbekende Middeleeuwse ballade ' en ' Volkstellingen : historische schets ' (Uitgeverij
voor Gemeenteadministratie, Heule, 1961).

Rik Laloo

Beeldhouwer Rik Laloo
meer dan vijftig jaar toneel
De Verstandhouding van de Brugse Toneeikringen heeft op 18 juni 11. de nagedachtenis gehuldigd van regisseur Omer Laloo. Tijdens de plechtigheid werd
namens de familie een dankwoord gezegd door beeldhouwer Rik Laloo, broeder
van de overledene. De aanwezigen werden door dit getuigenis diep getroff en.
Tussen beide kuns tenaars moeten bijzonder innige banden van zielverwantschap
hebben bestaan. Inderdaad werd Rik Laloo, samen met de oudere Omer, reeds
vanaf zijn prilste jeugd met het toneel vertrouwd. In 1902 of 1903 stond hij
voor de eerste maal op de planken, nu zestig jaar geleden ! Beiden behoren zij tot
de generatie die toentertijd stilaan mondig werd in Vlaanderen en die onder de
eerste wereldoorlog en ook daarna haar bekende rol heeft vervuld. Aan het front
leidde Rik Laloo een regimentstoneel. Hij werd opgemerkt door Dr. Oskar De
Gruyter en belandde aldus in het Fronttoneel. Met Omer was hetzelfde gebeurd.
Na de Wapenstilstand heeft hij, naast zijn broer, jarenlang zeer verdienstelijk
werk verricht in verscheidene toneelverenigingen o. a. bij Kunst na Arbeid, Brugge,
V.O.S. Maldegem, Opbouwen, Brugge. Plaats latend aan de jongeren, blij ft Rik
Laloo zijn oude liefde getrouw met het grimeren.
De jaren komen en gaan. Al te vlug soms vergeet men de ouderen die de
huidige generatie voorafgingen en die, mogelijk, een andere speelstijl en andere,
men zegt verouderde, opvattingen erop nahielden. Niettemin hebben zij de betrouwbare basis aangelegd waarop men verder kon werken.
In dit tijdschrift werd reeds aandacht geschonken aan het beeldhouwwerk van
Rik Laloo. Niet zelden heeft hij daarvoor aansluiting gevonden bij zijn fronten toneelervaring. Waar het hart van vol is... In het jongste werk trekt hij
zijn persoonlijke lijn verder door met beelden van bescheiden formaat. Het grafmedaillon voor wijlen heer Maurice Herreboudt, stichter-directeur van het Brugs
Handelsblad, enkele pittige portretstudies, niet helemaal vrij van een zekere
weemoed, en een monnikfiguur van onmiskenbare wijding, mogen in dit verband
met ere worden vermeld.

G. Gyselen

Het Davidsfonds Assebroek richtte tij*
dens de voorbije maanden drie interessante
studiekringen in over het werk van onze
eredeken Stijn Streuvels. Ten einde op
duurzame wijze bij te dragen tot de rationale hulde, die hem gebracht werd, heeft
de Belgische vereniging der auteurs, componisten en uitgevers SABAM besloten tot
het instellen van een Stijn Streuvelsprijs
voor de roman, die om de drie jaar zal toegekend worden aan de Vlaamse auteur, die
zich op dit terrein het meest zal hebben
onderscheiden.
Een uitzending van het programma Meesters der vertelkunst ' van Hilversum II,
werd op 25 januari aan Streuvels gewijd.
Op maandag ii december werden in
*
het Museum Plantin Moretus te Antwerpen
de eerste exemplaren voorgesteld van ' De
twaalf wonderlijke sprookjes van Koningin
Fabiola vertaald door Lia Timmermans.
De uitgave verschijnt op 30.000 exemplaren. De rechten der Nederlandse uitgave
gaan naar het Nat. Werk voor Kinderwelzijn. (Uitg. Desclee De Brouwer, Brugge).
* Op zondag 28 januari werd een huldelunch gehouden ter ere van Lia Timmermans door de Scriptores Catholici te Brussel; op fijnzinnige wijze wist zij deze hulde
over te dragen op haar vader, Felix Timmermans, een der stichters der Scriptores.
Zij bereidt thans de uitgave voor van een
novelle. Haar roman ' Verloren zomerdag '
kreeg enkele weken geleden een tweede druk.
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*
Van onze medewerker Jules van Ackere
verscheen zopas bij de Vlaamse Toeristenbond een mooie ' Gids voor Florentie

Geert Vanallemeersch exposeerde in
de loop van januari in studio Callebert te
Roeselare. Hij heeft ook een eigen groep
opgericht voor mimekunst en trad ermee
op tijdens een avond voor creatief spel, ingericht door het Jong-Davidsfonds Roeselare.
•

„

•
Kunstschilder August Vandecasteele
uit Kortrijk werd benoemd tot Ridder in
de orde van Leopold II. Proficiat !
•
Bij de huldiging van Jan Boon door de
B.R.T. op donderdag, 4 januari, werd het
woord genomen door Antoon Vander Plaetse, onze Redactieleider voor toneel. Hij
herinnerde aan de rol van Jan Boon voor
het Vlaamse Volkstoneel (1924-29).
*
Van de hand van Julien Van Remoortere werden de jongste maanden verscheidene kleuterverhalen geprogrammeerd in
het Kleuterkwartier van de B.R.T. Brussel.
In januari-februari 1962 wordt van hem
tevens een wetenschappelijk jeugdhoorspel
in 5 deeltjes, handelend over kernfysica,
uitgezonden door Studio Antwerpen.
*

In drie maanden tijd nam Roger Vansevenant deed aan drie exposities op inter-

nationaal vlak. Van 5 november tot 3 december jl. stelde hij lien van zijn meest
recente foto's ten toon in de expositie
' Creatieve Fotografie ' te Brugge. In de
tentoonstelling, die doorging in het Huidevettershuis, eveneens te Brugge, die handelde over publicitair grafisme, bevonden
zich tien ontwerpen van Vansevenant
(briefhoofden, omslagen, etiketten, handelsmerken, tijdschriftomslag en affiche). Van
6 tot 29 januari greep te Antwerpen in het
Hessenhuis de expositie ' Vooruitstrevende
Fotografie ' plaats en hiervoor werden van
de Poperingse graficus elf foto's geselecteerd.
Bij de viering van het II" Lustrum
van de Katholieke Vlaamse Volkskunstfederatie in de Handelsbeurs te Antwerpen,
werd een beroep gedaan op dirigent-organist Hilmer Verdin. Hij trad er op in het
programma ' De Volkskunst leeft in Vlaanderen en Europa', in samenwerking met
gastgroepen uit Nederland, Frankrijk,
Duitsland en Engeland. Zoals steeds luisterde hij verder verscheidene Artiestenmissen te Brugge op met orgelspel.
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Marcel Coolsaet (links) en
Antoon De Candt (rechts)
Terwijl ik koers zet op Wevelgem in het dekor van zwart-omploegde akkers wier
eindeloosheid onderduikt in een natte najaarsnevel, denk ik er onwillekeurig
aan, dat West-Vlaanderen eerder arm is aan kleuren, eerder misdeeld van natuurschoon, veelal eentonig en gespeend van betoverende aantrekkingskracht. Maar dit
ten spijt, is het precies deze streek die zoveel kunstenaars heeft voortgebracht
wier namen als hoogtepunten in de geschiedenis der schilderkunst warden vernoemd. En het is wel opvallend, hoezeer hun kracht en hun genie getuid waren
aan hun streek zelf, aan haar verlatenheid, aan haar grauwe zee en, niet het
minst, aan haar wroetend yolk.
Wanneer wij dan even later van dichtbij kennis maken met het werk van Marcel
Coolsaet, zien wij onze theorie van daarstraks opnieuw bevestigd. Opgegroeid in
de vlasstreek heeft Marcel Coolsaet, vooral in zijn laatste werken, de mensen
van zijn omgeving uitgebeeld, niet alleen in die doeken waarin hij de sjouwer
en de zaaier in hun dagelijkse doen verrast, maar evenzeer in zijn andere schilderijen : Abraham en Izaak of De Begrafenis. Hij slaagt er overigens in meer
dan een gewoon portret van zijn figuren te maken. De manner die IA borstelt
zijn niet alleen hoekig en krachtig, maar zij dragen het landschap in zich. De
Lastdrager torsi niet alleen het gewicht van zijn kruiwagen, maar ook zijn vele
kommer om het leven, zijn onbegrip tegenover de werkelijkheid.
Marcel Coolsaet theorizeert niet over schilderkunst; hij zegt niet hoe men het
moet doen of n,iet doen; hij hanteert het penseel. Hij is de mens die schildert
omdat hij iets te zeggen heeft. Volgens Marcel Coolsaet heeft het overigens geen
belang goede sier te maken met experimenten of choquerende knaleffekten
die fataal moeten vergaan omdat zij zelden grotere waarde vertonen dan die van
een brosse fassade zonder meer. Bij hem ligt de techniek aan de basis van zijn
kunnen, maar zijn gevoel ligt aan de basis van zijn zeggingskracht : hij begrijpt
zijn figuren en hun inwendig leven en hij weet hun gevoelens spontaan uit te
beelden. Daarom verstaan wij zijn schilderijen. De godsberusting van Abraham
is niet subliem, zij is menselijk, evenals de rust van De Bode van een louter
menselijk geluk getuigt.
Het dient trouwens vermeld, dat Marcel Coolsaet zich pas sinds de laatste zes jaar
aan scheppend werk heeft begeven maar dit belet niet, dat zijn kunst reeds een
vruchtbare evolutie heeft doorgemaakt. Na een reeks landschappen en stillevens
volgens het impressionistisch genre waarin hij zijn kleurenkennis vervolmaakte
en de kleurenharmonie bestudeerde, belandde hij, over een periode van een duidelijker, afgetekender penseelschrift, en een figuratief expressionisme, in zijn
huidige periode waarin hij vooral het innerlijke leven waarneemt en een uitdrukking zoekt voor het inwendig beleven der gevoelens van zijn figuren.
Stippen wij tenslotte nog aan, dat hij in mei van dit jaar tentoonstelt in het
Koncertgebouw te Brugge.

(Adres : Nieuwstraat 137, Wevelgem).

mr Alain de Caluwe
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De bekende conferencier Jozef Verhelle hield in de Kerstweek een merkwaar-

*

Marcel Coolsaet

dige voordracht over de Psalmen in het
Cenakel te Oostende; dit geschiedde in de
reeks der aldaar door E. H. Gekiere georganiseerde Bijbelvoordrachten.

en

Kunstschilder Godfried Vervisch uit
•
leper exposeerde gedurende de Kerstperiode in Studio Roeland Savery, St.-Jorisstraat, Kortrijk.

Antoon De Candt

Antoon De Candt, geboren in 1939, schrijft gedichten. Hij weet wat gedichten
zijn. Uitpersels van het zieleleven, gebundeld, weggeborgen om nooit meer gelezen
te worden, laat staan iemand te ontroeren. Om nu zijn eigen gedichten en ook die
van anderen mede te delen, zet hij die op muziek. Welke muziek ? Hij ziet vooral
twee gevallen : of wel het gedicht inwikkelen in een compositie waar het verloren
gaat ten koste van de muziek ofwel het gedicht met zijn eigen inhoud, droevig,
komisch of satirisch te onderlijnen met passende muziek. Dat laatste is wel
zijn bedoeling.
„ Ik meen, zegt hij, dat het gedicht aldus voorgedragen, gedicht blijft en de
muziek op zichzelf genomen ook muziek, maar samen vormen zij een geheel dat
ik geen lied wil noemen, omdat het meer is, maar dat ik liefst de naam zou geven
van gezongen gedicht. Zoals het trouwens in de Middeleeuwen was. En ik stel
mij de vraag of die gedichten, die toen gezongen werden en door iedereen van
buiten gekend waren, minder poetische waarde hebben dan onze eigentijdse gedichten die nooit gehoord worden ".
Anderzijds legt Antoon De Candt er de nadruk op dat hij in geen geval een
pionier wil zijn ter verbetering van de Vlaamse kabaretwereld. Zijn bedoeling is
het alleen de dichtkunst tot een uitgebreider publiek te brengen.
Op de vraag hoe hij er toe gekomen is gedichten te zingen, zegt hij dat het
reeds begonnen is in zijn collegetijd. In de derde latijnse had de leraar een gedicht
voorgelezen uit Adagio van Timmermans : Boerengebed. Blijkbaar zonder veel
sukses bij de leerlingen, maar toen De Candt hetzelfde gedicht voorzong bij het
kampvuur begrepen dezelfde leerlingen plots heel wat meer van Timmermans poezie.
Na zijn collegejaren en tijdens zijn studies aan het Conservatorium te Brussel is
hij daarmee doorgegaan. Zo heeft hij verscheidene Nederlandse, Franse, Duitse en
Engelse gedichten op muziek gezet. Tot zijn beste rekent hij het gedicht van
Hubert Van Herreweghen :

*
Frans Vromman zal voor de stad Deinze een stoet ontwerpen, ' Canteclaer ' genaamd, die in het teken van het pluimvee
en de locale folklore zal staan. Hij is ook,
in opdracht van het Comite voor Initiatief,
bezig aan een voorontwcrp vcor de Brugse
Reiefeesten, die in 1963 zouden plaatsgrijpen.
*
Van Staf Weyts zal binnenkort in de
Reinaert-uitgaven eon herdruk verschijnen
van zijn roman ' Ontmoeting met Denise'
en in de Vlaamse Pockets van Heideland
een derde druk van zijn roman ' Ik heel
Livine Zijn roman ' Langs de boord van
de rivier ' werd vcor de blinden opgenomen
op band. Hij zal tevens in Braille-schrift
worden overgezet. Staf Weyts werd onlangs
ook benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Proficiat !
* Met succes grepen meerdere uitvoeringen plaats van ' Een inspecteur voor U'
van Priestley, gedurende de maand januari
door het theater Antigone onder de regie
van Bert de Wildeman.
* De toneelgroep ' Were Di ' uit Oostkamp voerde op 17 december jl. het stuk
' Anastasia ' van Marcelle Maurette op. Regisseur was Michel Wyffels uit Oostende.

Klaprozen van de Zomer,
als hare mond zo rood
wij dronken uit uw romer
de droesem van de dood...
In het nonsens-genre zingt De Candt een paar goed geslaagde liederen o. m.

P. P. Rubens van Gaston Durnez, en De Parlementaire 'fond van Julien Van Remoortere, die op de kunstavonden van het C.V.K.V.-Davidsfonds goede weerklank vinden. Maar hij zingt ook eigen gedichten, gevoelige verzen over leven,
liefde en dood. Een enkele van zijn strofen willen wij tot besluit citeren :

Ik heb boten uit zien varen
op wolken van satijn
naar Tsjoenking of Tamara,
mijn lied wil slechts een sprookje zijn...

Onze abonnees, die van adres veranderen, worden dringend verzocht dit
dadelijk kenbaar te maken aan onze
Secretaris van Administratie, Polenplein 5, te Roeselare.
Vergeet U a. u. b. niet ook uw o u d
adres te vermelden I
Dank U.

(Adres : Toekomststraat 5, Wevelgem).
Lucien Dendooven
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BRUGGE
•

Provinciaal Cultureel Centrum

Onlangs had een belangrijke bijeenkomst
plaats met de leden van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, burgemeester Vandamme, de hh. schepenen Eneman
en Neels, dhr Hendryckx, inspecteur-generaal voor stedebouw en de ontwerper voor
het nieuw Provinciaal Cultureel Centrum
dhr Jos. Lantsoght.
Op deze bijeenkomst werd een definitieve
beslissing genomen inzake de plaats waar
het gebouw zal opgetrokken worden en
wel rechtover cafe "t Putje' langs de zuidkant van 't Zand. Het voorcntwep opgemaakt door dhr Lantsoght, werd ook aanvaard en zal in samenwerking met de technische diensten verder uitgewerkt worden.

•

Alarius-Ensemble

Op 31 januari jl. trad het Alarius-Ensemble
van Brussel op in de intieme erezaal van
het Gruuthusemuseum te Brugge. De leden
van dit gespecialiseerd ensemble zijn : Ch.
Mc Guire, fluit; J. Rubinlicht, viool; W.
Kuijken, viola da gamba en R. Kohnen,
clavecimbel. Er werden werken uitgevoerd
van Fr. Couperin, J. Ph. Rameau, J. S. Bach
en H. Pousseur. Deze muzikale avond werd
ingericht door het Brugse Stadsbestuur, in
samenwerking met de werking voor muziekinitiatie l'Orfeo. Door de B.R.T. WestVlaanderen werd een opname gemaakt
voor latere uitzending.

*

Het V111'" tussenstedelijk A.B.N.-tornooi van de provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen richt in de
eerstvolgende weken het VIII"' tussenstedelijk A.B.N.-tornooi in, ter verspreiding
van de beschaafde omgangstaal.
In verscheidene steden zal een volksavond
worden ingericht met als programma :
— een vraaggesprek met jongere mensen
over het onderwerp Jeugd
ongeorgani-

seerde jeugd
ging;

jeugdzorg

jeugdbewe-

— een vraaggesprek met voIwassenen over
het onderwerp Actief- en Onthaal-toerisme;
— het optreden van een plaatselijke kunstgroep.
Beide gesprekken zullen geleid worden
door een moderator, en beoordeeld worden
door een jury, aangesteld door de Provincie.
Reeds kon de medewerking bekomen worden van de volgende steden : Kortrijk (24
januari); leper (7 februari); Poperinge (8
februari); Knokke; Izegem (thans in het
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Kort voor hij naar zijn achtendertigste en laatste Ronde van Frankrijk ging,
heeft Karel Van Wijnendaele zijn laatste interview toegestaan. Met het oog op
een reportage over de pers, die ik voorbereidde, vertelde hij mij over het ontstaan
en de geschiedenis van zijn Sportwereld. Het blad begon zijn loopbaan in 1912,
zei hij. De toestand van de sportpers in Vlaanderen was toen zeer pover. Enkele

bladen — bitter weinig — gaven wel wat over de wielersport. Maar dat deden ze
min of meer tegen hun zin. Na de stichting van Sportwereld zijn ze omzeggens
verplicht geweest, het verloop van de koersen te beschrijven en de uitslagen te
publiceren, op aendringen van hun lezers en hun verkopers ! Karel vertelde hoe
Sportwereld enkele kleinere sportbladen opslorpte. En de bedoeling van het blad
omschreef hij met eenvoudige woorden : Het werd eerst en vooral opgericht omdat

wij, de stichters, voelden dat er heel wat le doen was. En ook wel om met ons
Vlaamse yolk in eigen taal te spreken en zijn belangen als yolk te dienen. Wij
hebben een tier jaar lange strijd gevoerd met het Frans bestuur van de BWB
te Brussel. En hem gewonnen ook.
Een paar weken na het interview, waarin hij dit en nog veel meer verhaalde,
is Karel Van Wijnendaele naar de Tour vertrokken, omdat hij het niet laten kon.
In de Ronde openbaarde zich de ziekte waaraan hij zou overlijden. Hij moest naar
huis terugkeren, nog voor de wedstrijd ten einde was. Zij die hem goed kenden,
waren opgeschrikt. Als Karel de koers in de steek moet laten, wil dat zeggen dat

er niet veel hoop meer is. Men zei het tot elkaar : De koers is zijn lang leven !
Toch kwam hij er nog een tijdje bovenop. Hij schreef nog enkele artikels, o. m.
een stuk in de krant van 31 augustus 1961, waarin hij zich, vinnig maar wijs, zoals
altijd, verdedigde tegen enkele ongefundeerde aanvallen van mensen die vlugger
schrijven dan zij kunnen denken. Begin december verergerde de kwaal en op 20
december stierf hij in zijn huis te St. Martens Latem, het mooie Leiedorp waar
hij sinds jaren woonde.
Henri Desgrange heeft eens gezegd : lk ben het niet, Karel is de grootste Internationale sportjournalist. In elk geval mag van hem getuigd worden, dat hij de
pionier van de Vlaamse sportpers is geweest. Sportwereld was zijn kreatie en
ademde zijn geest. Hij verdedigde, van in 't begin, de stelling die hem altijd
dierbaar is geweest : ge moet in de sportman vooral naar de mens zoeken. De
sport moet een middel zijn om de verheffing van de mens na te streven. Hij
bedoelde in de eerste plaats de Vlaamse mens. Reeds in de eerste jaargang van
Sportwereld bleek dat de krant zich ook een specifieke rol in de Vlaamse strijd
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bezit van de zilveren A.B.N.-wisselschaal
van de Provincie); Brugge en Veurne.

BRUSSEL
Op initiatief van Minister De Clerck werd
het nationaal centrum voor economische
expansie van de kleine of middelgrote bedrijven gelast met de coordinatie der inspanningen voor de kunstambachten.
Verscheidene initiatieven werden reeds genomen zoals het openen van expositiezalen. Om alle beoefenaars van kunstambachten hieraan te kunnen doen deelhebben nodigt het nationaal centrum allen uit
zich zo spoedig mogelijk te doen kennen.
Schrijven aan NCEE, Duquesnoystraat 1 4 ,

Karel Van Wijnendaele

Brusel.T02/1958

EEKLO

had toebedacht. Men kan er by. artikels in lezen over de vervlaamsing van de
Gentse hogeschool. Men vergete het niet : in een sportblad van 1912 ! De Vlaamse
aktie van Sportvyereld moet op het eenvoudige yolk, waarvoor het blad was
bestemd, een publiek dat voorzeker weinig andere lektuur kende en door weinigen
doeltreffend werd bereikt, een zeer grote invloed hebben gehad.
Later heeft Karel Van Wijnendaele aan zijn sportkrant een bijvoegsel gehecht
met algemeen nieuws. De beste namen uit de Vlaamse literatuur hebben daaraan
meegewerkt, te beginnen met Claes, Walschap en Paul De Mont. Albert Van
Hoogenbemt heeft mij eens met vertedering verteld over zijn journalistieke arbeid
voor dat blad waarin hij, tegen het uurwerk, schreef, over alle mogelijke onderwerpen, een metode om goed en vlot te leren schrijven.
Hoezeer Karel Van Wijnendaele het hart van het yolk wist te bereiken, blijkt uit
het volgende. Zijn eerste boek, Het Rijke Vlaamse Wielerleven, verscheen in 1943.
Enkele jaren na de oorlog was het al in 87.000 eksemplaren verspreid. Te zamen
met zijn tweede boek, Mensen en dingen uit de Ronde van Frankrijk, ging hij
ver over de honderdduizend. Hij haalde de oplagen en het sukses van de grootste
Vlaamse best-sellers.
Zijn persoonlijkheid is verder of te meten aan de invloed die hij op een hele
generatie journalisten, hun taal, hun aanpak van de dingen, hun Vlaamse instelling, heeft uitgeoefend.
In Het Rijke Vlaamse Wielerleven, het verhaal van veertig jaren bedrijvigheid
in de wielersport, vindt men hem op zijn best, met zijn yolks getinte wijsheid,
zijn olijke opmerkingen, zijn typische Westvlaams gekleurde stijl waarvoor hij
zoveel had geleerd bij zijn vriend Warden Oom. En bij Stijn Streuvels die voor
hem, de eenvoudige volksjongen en self-made man, een meer dan gewone waardering had. 1k houd van Karel, zei Streuvels in september 1961. Weinigen hebben
zoveel edukatie-werk gedaan voor hun yolk. Het is een fraaie mens.
Karel Van Wijnendaele kreeg een koninklijke begrafenis. Vele vrienden, kollega's,
renners en bewonderaars allerhande met wie hij in zijn lange loopbaan van journalist, wielerbaanbestuurder of raadsman van sportlui in aanraking was gekomen.
vergezelden hem naar zijn laatste rustplaats. Zij wisten dat met hem een van de
meest typische en geliefde vertegenwoordigers verdween van een generatie (West)
Vlamingen die, in de grootste moeilijkheden, met de inzet van geheel hun sterke
persoonlijkheid, hun yolk letterlijk hebben vooruitgetrokken.

Gaston Durnez

In het kloos ter 0. L. Vrouw ter Doorn had
een uitgebreid weekend plaats over de hernieuwing der religieuze muziek. Inrichteres
was de Halewijnstichting. Zeer opgemerkt
werd de les van Ignaas Desutter, die het
weekend leidde, evenals de bijdrage van
de bekende orgelbouwer uit Menen Paul

Anneessens.

HARELBEKE
Door de Kunstvrienden van Harelbeke en
Leiestreek werd op 25 januari jl., ten bate
van het Atelier voor Plastische Kunsten,
in de Museumzaal van het Oud-Stadhuis
een klankmontage met kleurdia's en commentaar ingericht over een cultuur-historische tocht vanaf het oude Egypte tot het
Romeins Imperium, onder de titel Baker-

mat onzer Cultuur.

IZEGEM
V.O.L.L.M.A.
Te Izegem werd, met steun van stads- en
muziekacademiebestuur, door toondichter
Herman Roelstraete een nieuwe vereniging
opgericht : V.O.L.L.M.A., zulks met het oog
op de bevordering van de cultuur. Dit seizoen hadden reeds volgende manifestaties
plaats : optreden van het gezelschap ' Johannes Ockeghem ' (16 december) ; gitaarrecital door Victor van Puyenbroeck en
declamatie door Bernice Demasure (20 januari); harpenkwartet Mireille Flour (17
februari). Verder worden nog voorzien :
Pianorecital door Roland Coryn (io maart);
orgelrecital door Kamiel D'Hooghe (7 april);
optreden van het Belgisch Kamerorkest, o.
1. v. Georges Maes (mei); voordracht en
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koorauditie door Marcel Lageirse en ' Singhet ende weset vro o.l.v. Maurits Denaux.
Alle manifestaties gaan door, 's zaterdags
te 20 h.

KAPELLEN
Guido Gezelle-Genootschap
De wetenschappelijke arbeid omtrent het
oeuvre van Guido Gezelle is veelzijdig geworden en flink gevorderd. Nieuwe studien en bloemlezingen verschijnen, onbewerkte documentatie komt aan het licht...
Gezelle's biografie wacht op herschrijving,
veel stellingen dienen grondig herzien, een
nieuwe synthese is onontbeerlijk !
Dit waren de vaststellingen van enkele Gezelle-bewonderaars, die op 4 november
1961 op het Eikenhof van A. J. M. Pelckmans te Kapellen, bij Antwerpen, bijeenkwamen; vaststellingen die er de noodzakelijk geworden oprichting van een Guido
Gezelle-Genootschap voor gevolg hadden.
Het genootschap zal twee of driemaal per
jaar samenkomen. Het zijn de Noordnederlanders Prof. Dr. W. J. M. A. Asselberghs
(Anton Van Duinkerken), G. Knuvelder en
J. J. M. Westenbroek, en de Vlamingen
Prof. Dr. Fr. Baur, Karel De Busschere,
Jan De Cuyper, J. Van Dyck, Jose de Milelenaere, Ondergetekende, R. Van Sint-Jan,
Antoon Viaene en B. F. Van Vlierden (Bernard Kemp).
Een genootschap... Het schept gelegenheid
tot gedachtenwisseling en -uitwisseling
over allerlei practisch werk, als by. het
bijwerken van de Gezelle-biblicgrafie; het
aan het licht brengen van allerlei documentatie; het herdrukken van onvindbaar
geworden studien; het bundelen van verspreide opstellen; het mogelijk maken van
nieuwe publicaties, o. m. van opmerkelijke
universiteitsthesissen, zelfs gedeeltelijke;
het uitschrijven van prijsvragen; het bezorgen van een eigen orgaan : Gezelle-

kroniek.

Raf Seys

KNOKKE
Europese Beker voor gemengde koren
Op 5 en 6 mei 1962 wordt in het Gemeentelijk Casino te Knokke de Europese Beker
voor Gernengde Koren betwist.
De gemengde koren — beroepsverenigingen uitgezonderd — die minstens 3o en
hoogstens 65 leden tellen kunnen aan deze
wedstrijd deelnemen, waaraan voor 125.000
F prijzen verbonden zijn, die onder de bescherming staat van de Gouverneur en de
Bestendige Deputatie der provincie West-
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Alfons Moortgat
Op donderdag 3 januari overleed te Tiegem ons geeerd medelid Meester Alfons
Moortgat, die ons blad nog enkele maanden geleden rnocht gelukwensen naar
aanleiding van zijn tachtigste verjaardag.
Op onze lustrumvergadering te Lo kon onze voorzitter Best. Afg. Storme hem
nog hulde brengen als een onzer meest geeerde jubilarissen.
Zijn muziek heeft in Vlaanderen en erbuiten bekendheid en waardering veroverd
omdat zij zuiver lyrisch en toch ongekunsteld is van melodie, omdat zij oprecht
en fris klinkt en kan begrepen worden door het yolk voor wie zij gecomponeerd
werd, hoewel zij are kunst is en dus ook de veeleisende muziekkenner voldoet.
Men zal lang de geheugenis bewaren van deze bescheiden man, deze harde werker,
deze grote artiest, aan wie vooral de kerkelijke muziek in Vlaanderen ongehoord
veel te danken heeft. Tevens heeft hij zich verdienstelijk gemaakt op het geb:ed
van de letterkunde en van de taalkunde.
Reeds tientallen jaren leefde hij stil en teruggetrokken in de prachtige Tiegemse
natuur; maar zulks heeft hem niet belet onverdroten zijn grote taak voort te
zetten : deze van een apostel van de geestelijke muziek. Alle musici uit WestVlaanderen en in de eerste plaats onze ere-deken Baron Ryelandt, aan wie
Meester Moortgat in een vorige jaargang van cns blad merkwaardige herinneringen
had gewijd, sluiten zich aan bij de rouw van Mevrouw Moortgat en haar kinderen.

ontmoetingen

kunstecho's

in memoriam

Vlaanderen alsmede van het stadsbestuur
en feestcomit6 van Knokke en die wordt georganiseerd door het Knokse koor Cantabile.
De internationale jury werd als volgt samengesteld : J. Mestdagh, voorzitter : L.
Stekke en Leonce Gras (alle drie Belg) :
Marinus Voorberg (Nederl.); C. Geoffray
(Frankrijk); W. Precker (Duitsland) en Dr.
M. Cook (Groot-Britt.)
De syllabus, houdende alle nuttige gegevens, kan door de belangstellende koorleiders aangevraagd worden aan de Heer D.
Shipley, Directeur van de wedstrijd Euro-

Maurice
Maes

pese Beker voor Gemengde Koren, Parmentierla an 199, Knokke.

KORTRIJK

Maurice Maes in zijn atelier.

M. Maes werd op 8 november 1897 te Brugge geboren. Zijn eerste kunstonderricht ontving hij in, de akademie van zijn geboortestad. Permeke en andere Vlaamse
kunstenaars heeft hij goed gekend en steeds is hij een vurig bewonderaar van de
Vlaamse grootmeesters gebleven.
Na de Slag aan de IJzer, waar hij als vrijwilliger het harde frontsoldatenleven
had meegemaakt, ging hij zich te Mouveaux (Noord Frankrijk) vestigen. Samen
met schilder De Graeve, en anderen, was hij niet alleen Vlaming van naam en
geboorte, maar in zijn werk bleef hij trouw aan zijn Vlaamse aard en inspiratie.
Schilder Maes was een eenvoudig, bescheiden man, wat terughoudend, met een
tikje melancholie in zijn dromerige blik. Zijn romantisme vindt men terug in
sommige van zijn doeken (zeegezichten en landschappen). Sterker van uitdrukking zijn zijn personages, meestal vissers en matrozen, want Maes had een voorliefde voor de zee en al wat er mee verband houdt. Deze werken zijn krachtig
getekend, vast omlijnd, tot mozgekstukken gemetseld in de malse kleuren van
de grasse pate flamande.
Maes was oprecht, zonder snobisme. Hij ging zijn eigen weg, zonder zich aan
anderen te storen. Zijn werken zijn figuratief, alhoewel soms op het randje af.
Hij borstelt, legt de kleuren los met het tempermes, hij bouwt en metselt zijn
werken tot een stevig, expressief harmonisch geheel. Zijn koloriet is moeilijk te
omschrijven, het is zo verrassend afwisselend. Jets wat men in de meeste van zijn
werken terugvindt, zijn die licht opeengelegde kleuren, die transparant aandoen
en een persoonlijke toets geven aan zijn kreaties. De zee, het strand, de lucht.
de lichtspeling, de landschappen, de personages, alles is vol beweging; zijn
doeken leven.
Enkele jaren geleden werd Maes vereerd met la Rose d'Or der Rosati des Flandres,
en in Noord Frankrijk wordt hij als een der besten van zijn tijd beschouwd.
Op 62-jarige leeftijd, in volle rijpheid nog zinderend van dynamisme en produktief
als in voile levenskracht, beloofde Maes ons nog vele mooie kunstwerken te schenken. In de spannende gejaagdheid van voorbereiding tot de geplande expositie
in Parijs, waar de bekroning hem wachtte, werd hij echter, op 14 juni 1961, door
een beroerte getroffen en overleed nog dezelfde dag.
Schilder Macs, wij brengen graag hulde aan uw werk, dat in het buitenland geborsteld, zo echt van ons is gebleven. Wij danken u voor deze hechte trouw aan
eigen bodem, en huldigen in u de eenvcudige oprechtheid van een talentvol,
bescheiden Vlaams kunstenaar.

Paul Ferrant

* In de rookzaal van de stadsschouwburg werd in de kerstdagen de tentoonstelling geopend van de leden van de St.Lukasgilde, in aanwezigheid van Schepen
Duyck, erevoorzitter, en dhhr. Van Laeke,
voorzitter, Laporte, secretaris, Deprez, penningmeester, Mej. Van Overberghe, ondervoorzitster en talrijke leden, evenals geinviteerden van de kunstkring van Moeskroen. Een zeventigtal werken van vijfentwintig schilders en beeldhouwers war en
geexposeerd, tot 14 januari.
Te Kortrijk werd overgegaan tot de
stichting van ' De vrienden van het nederlandstalig toned' ' met Mr. W. Van Walleghem als voorzitter en Dr. Hubert Sap als
sekretaris. Het doel is het toneelleven te
stimuleren.
Ook werd een vwz ' De vrienden van
de musea ' opgericht door de bestuurscommissie van het stedelijk kunstpatrimonium,
onder het voorzitterschap van Mr. Ach.
Degryse en met Dr. Hubert Sap als secretaris en Directeur Hilaire Gellynck als
penningmees ter. Dit sluit aan bij de definitieve onderbrenging van het stedelijk museum in het mooie patriciershuis Delbecque
aan de Broelkaai.
Het lidgeld bedraagt ioo F voor gewone leden en 50o F voor beschermleden. (Gironr.
446 595, Maatschappij voor Schone Kunsten,
Kortrijk, Vrienden van het Museum).
Vermelden wij nog dat het Stedelijk Museum meerdere werken aangeworven heeft
van erkende levende kunstenaars als Hubert Malfait, Marcel Notebaert, Oktaaf
Landuyt, Maurice Boel, Albert Saverys,
Willem Van Hecke e. a.
Dit alles wijst op een vernieuwde kunsten cultuuractiviteit te Kortrijk, die ons ten
zeerste verheugt en waaraan wij alle succes toewensen.
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Gulden-Sporenspel - 6 tot 16 juli 1962.
De grootse Gulden-Sporenfeesten, jaarlijks
in de Groeningestad ingericht en algemeen
beschouwd als een der toppunten van de
rijke Vlaamse feestkalender, worden momenteel reeds druk voorbereid. Van 6 tot
i6 juli 1962 wordt, op de Grote Markt, het
Gulden-Sporenspel opnieuw opgevoerd. De
algemene regie is in handen van Antoon
Vander Plaetse. Kostuums, lichtregie, decor en propaganda werden toevertrouwd
aan Marcel Notebaert, terwijl stadsarchitect
Stefaan Coigne instaat voor de technische
leiding. Voor de practische uitwerking
werd een beroep gedaan op Kamiel Ve heist en Marcel Vandenberghe. De algemene leiding heeft Hubert Sap, adviseur
bij het Kortrijkse Stadsbestuur.
Op te merken valt dat men streeft naar
een werkelijk nieuwe creatie : het spel
wordt vernieuwd en gemoderniseerd, overal
waar het mogelijk is. Wij twijfelen er niet
aan dat het Kortrijkse Stadsbestuur de verwachtingen van de tienduizenden toeschouwers volledig zal inlossen.

ROESELARE
Het jaar 1962 zal in velerlei opzicht een
gedenkjaar worden voor de stad Roeselare.
Dhhr Burgemeester en Schepenen hebben
het inzicht alle mogelijke luister te geven
aan volgende gebeurtenissen van artistieke
betekenis :
1. de honderdste verjaring der geboorte te
Roeselare van de beeldhouwer met wereldfaam Jules Lagae;
2. de vierhonderdste verjaardag van het
afsterven van de grote renaissancemusicus
Adriaan Willaert, die eveneens van Reeselare afkomstig is;
3. de honderdvijfentwintigste stichtingsverjaring der stedelijke academie van schone kusten, die tal van artiesten heeft gevormd.
In het kader dezer viering worden reeds
volgende belangrijkte manifestaties voorzien :
— op 9 september inhuldiging van een
monument Jules Lagae en opening van een
grote retrospectieve tentoonsteiling.
-- op 22 september groot herdenkingsconcert voor Adriaan Willaert door het National Orkest van Belgie, met werken van
Willaert, Gabrieli en Monteverdi.
Aan deze culturele feesten worth ook de
herdenking gekoppeld van de openstelling
van een voor de streekeconomie uiterst belangrijk kanaal; een wedstrijd wordt uitgeschreven door het stadsbestuur met als on-
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Emmanuel Looten
mijn vlaanderen, mijn hemel !

Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe verzenbundel van Emmanuel
Looten : Anteite anti pan (Grassin 1961) is het wel goed even de aandacht to
vragen voor een dichter, die Vlaams is tot in het merg van zijn beenderen...
Emmanuel Looten (" Winoksbergen 1908) behoort tot die groep Frans-Vlamingen,
die wel hun taal, maar niet hun traditie hebben verloren. Bovendien is deze bij
ons nagenoeg onbekende dichter een der merkwaardigste en zeker een der meest
aparte figurer uit de Mcderne Franse Letterer. Dichter, toneelschrijver en essayist,
revolteert hij in werk na werk tegen zijn menselijke conditie. Hij is sterk visueel
gericht (vandaar zijn schilderkunstige vriendschappen en voorkeuren : Michel
Tapie de Celeyran, Salvador Dali, Georges Mathieu, Karel Appel, Arthur Van
Hecke). Hij tracht in de ruimte een voor hem reele wereld te scheppen van bloed
vuur en aarde, een wrede oerwereld, waarin alles nieuw is. Dus moet ook zijn
woord beantwoorden aan de eisen van deze wereld : het is duister, symbolisch,
gewelddadig, barok... Maar de mens in hem raakt niet los van de aarde; bij zijn
sprong in de ruimte trekt zijn soortgelijk gewicht hem steeds weer omlaag. Deze
poezie anti-gravitionnelle ' is pessimistisch, bijwijlen tot het wanhopige toe.
Deze aarde, die Looten niet loslaat, is Vlaanderen — in zijn vorige bundel Flandre
(Grassin 196o) verzamelde hij alle verzen en dialogen, die hij aan Vlaanderen
wijdde, gedurende zijn vruchtbaar dichterschap... Deze stukken getuigen alle van
een nobel pathos, dat vaak herinnert aan Emiel Verhaeren.
Er is geen engheid in de vizie van Looten. Vlaanderen is de vcedingsbodem van
zijn dichterschap. Na het wegvallen der staatsgrenzen zal de enige blijvende
werkelijkheid zijn — de enige die steeds echt geweest is — het ras, het yolk
en zijn verleden.

T 0 I FLANDRE
Je n'en puis plus d'aimer
Ces terres d'humus gras, petales de ma tourbe,
Horizons eventres de ces gris violents,
Plaine de tons meurtris,
La douceur feutree des bois verts d'eau.
Nos plages lacerees du Nord
Aux spasmes effrayes :
O ma charnelle,
O ma charnelle Flandre, beguine de l'humus...
Ce magna delicat aux douceurs flamboyees
Un gris taiseux, baillon de cendres-ciel.
le n'en puis plus d'aimer l'infini paysage,
Sauvagerie des vents et de la mer,
Ton cceur brasse de sable, brase de ces gris pourpre,
O ma Flandre de Ciel
Emmanuel Looten ('Flandre' 1960)

III VLAANDEREN
Dieper kan ik niet beminnen
Die veie velden, bloemen uit mijn slijk,
Die verscheurde verten van gewelddadge grijzen,
Die vlakten van gekwetste tinten,
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De vilten zachtheid van wouden, watergroen.
Onze stranden, gewond door de Noordzee,
Vol krampen van angst :
0 mijn Vlaanderen,
Vlaanderen : vlees, heilige van de humus...
Die zachte glanzen van gevlamde teerheid,
Een zwijgend grijs, een as-prop de hcmel.
Dieper kan ik niet beminnen
Dit eindeloos landschap, die wildheid van winden en zee,
Jouw hart uit zand gestampt en gevlamd door die purper-grijze,
0 mijn Vlaanderen, mijn Hemel !
(vertaling Willy Spillebeen)

OSTENDE
Noir et sang, te voici, Ostende eclaboussante,
L'oeil pers a cent reflets de marins et poissons,
Sensuelle et femelle au charme digital;
Ostensoir incessant en ce tournoi passant.
Cote farouche et drue, ostentation douce.
La mer a charme glauque sous l'acceuil amethyste,
Une ville drossee en rues blanchies comme d'ecume;
Et ce reve marin ou les filles s'allument...
Brouillards ghelderodiens au vert rictus d'Ensor,
Les masques qu'une automne emboucque de plein vent,
Violences du sable aux blandices du ciel,
Metal des ouragans a rude voix sonore...
Ville de port dans la somptueuse clameur de nos plaines,
Nuit gercee de fluor, plaisirs-spasmes.
0 mondaine toi comme soleil ! et l'abois violet
Du Nord indefini aux chevelures d'or...
Emmanuel Looten ('Anteite anti Pan' 1961)

OOSTENDE
Zwart, bloedend, jij, Oostende overdaad,
Het paars oog vol talloze visse-glanzen,
Jij zinnelijk wijfje, je vingers zijn charme;
Jij staat : een monstrans in 't voortschrijdend gevecht.
Je kust is woest, sterk en zacht van behaagzucht.
De zee bekoort groen onder het paars onthaal,
De stad sloeg uit koers in schuin-blanke straten;
En die Broom der matrozen waar meisjes branden...
Ghelderodiaanse misten met Ensor's groene grijns,
Een herfst omwervelt de maskers met stormwind,
Het iachtige zand naar de charmes de hemel
Metaal der orkanen, jouw stem is sonoor...
Havenstad, jij, in de roep onzer vlakten,
Nacht gebarsten door licht, vreugde-krampen,
Jij schittert als zon ! en opgejaagd, paars,
Hijgt de eindeloze Noordzee met zijn gouden haren...
(vertaling Willy Spillebeen)
Willy Spillebeen

derwerp een monografie over de betekenis
van het kanaal voor het gewest.
Men moet het stadsbestuur en speciaal onze Ere-Voorzitter Senator De Man, schepen
der stad Roeselare, gelukwensen om deze
waardevolle initiatieven.
Wij hopen dat deze vieringen, waaraan het
CVKV zijn medewerking zal verlenen, het
grootste succes zullen kennen.

Stichting Alfons Blomme
Op 4 oktober jl. werd te Roeselare een vereniging zonder winstbejag opgericht onder
de benaming ' Stichting Alfons Blomme
Deze vereniging heeft als gronslag de evolutie van de artistieke loopbaan van Alfons
Blomme. Zij heeft tot doel de verheffing en
de verspreiding van zijn werken door
kunstvrienden en deze laatsten aldus op
een symbolische wijze rond zijn figuur te
scharen. De vereniging wil dat doel bereiken door het inrichten van vergaderingen,
tentoonstellingen, voordrachten, toespraken, lezingen en congresses, alsmede door
het uitgeven van publicaties en boeken, dit
alles in de meest uitgebreide zin. Het Bestuur is als volgt samengesteld : Voorzitter : Francois Dujourie; Ondervoorzitter :
Willem Denijs; Secretaris : Emiel Ramoudt; Penningmeester : Georges Debruyne; Commissaris : Paul Vandenberghe.

WAREGEM
De St.-Lucaskring van Waregem bereikte
een schitterend succes met de door hem
ingerichte schilderprijskamp. Bij de driehonderd werken werden ingezonden. De
jury gelast met de verdeling van de 20.000 F
aan prijzen was voorgezeten door ons redactielid Drs Gellynck, Directeur van de
Kortrijkse academie. De tentoonstelling
bleef open tot 7 januari. Onder de prijswinnaars vernoemen wij Marie-Rose Lannoy uit Kortrijk. Het gemeentebestuur had,
evenals een mecenas, zijn financiele hulp
geschonken aan het merkwaardige initiatief.

WENDUINE
Het Gemeentebestuur van Wenduine-aanzee heeft het inzicht gedurende het volgend zomerseizoen een grote openluchttentoonstelling te houden van hedendaagse
Westvlaamse beeldhouwers. De beelden
zullen geplaatst worden in de parken
' Lange ' en ' Astrid '.
Het C.V.K.V. zal zijn medewerking verlenen aan de verwezenlijking van dit
prachtig initiatief, waarover wij onze lezers
te gelegener tijd nader zullen inlichten.
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MONOGRAFIE 'SLABBINCK.
door U. Van de Voorde
De korte, rijk geillustreerde monografie
van U. Van de Voorde over Slabbinck, is
een welkome verschijning. Zij hang t een
goed beeld op van een der beste schilders
van bij ons en wij mogen blijkbaar verwachten dat deze vlaamse criticus zijn pen
verder aan het scherpen is, hetgeen blijkt
uit de inhoud van deze studie, waarin onverholen stelling wordt genomen tegen het
' kunst- en vliegwerk ' (sic) dat ook onze
gouwen poogt te overwoekeren. In de eerste zin al legt V. d. V. een vinger in de
wonde : onze tijd is er een van het meest
teugelloos en verwrongenst manierisme,
waar de een de ander overtreft in zog2naamde oorspronkelijkheid, met het gevolg
dat niemand het meer is. Iedereen sluit
aan bij vreemde formules en abstracte
kunst is onhoudbaar ten gevolge van haar
eigen innerlijke tegenspraak : te willen
schilderen zonder te beelden. En dit is niet
de enige vinger in de wonde; V. d. V.
wringt er nog een bij, en terecht : hij
klaagt het ostracisme aan van bepaalde
brusselse middens t. o. v. onze vlaamse,
niet-abstracte schilders en het argument als
zouden deze schilders, in casu Slabbinck,
niets nieuws bijgebracht hebben aan de
evolutie van de schilderkunst. Het is inderdaad maar al te waar dat het een wanverschijnsel is van onze tijd, ieder gewrocht alleen dan als kunst aan te nemen
als het beantwoordt aan de bekende woorden waarmee alle ' nooit geziene ' circusnummers en kermisstunts ' voor het eerst
in de wereld ' aangekondigd worden. &In
ding heb ik jammer gevonden en dit is dat
V. d. V. zelf een paar maal in deze stijl
verzeild geraakt en het werk van Slabbinck
' in sprakeloze bewondering ' tooit met een
hoop ' formidabele, zeldzaamste, verrukkelijkste, weergaloze, toverachtige, onsterfelijke ' adjectieven die ons ten slotte, moesten
wij het werk van Slabbinck niet kennen,
nog wantrouwig zouden maken; vooral
daar een ander deel van de monografie
gewijd is aan een soort bewijsvoering, die
blijkbaar eens en voor altijd moet uitmaken
dat Slabbinck geen epigoon van Permeke
is. V. d. V. voert daartoe drie essentiele
verschillen aan : i. de vormgeving — Slabbinck vervormt niet, Permeke wel. 2. het
palet — S. transfigureert door de kleur,
P. veel minder. 3. de ordonnantie — S.
bouwt op in kleurvlakken, P. nuanceert. Is
' het' daarmee bewezen? Critisch misschien
wel; en het is ongetwijfeld de bedoeling
van V. d. V. niet geweest in deze korte mo-
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Leon Bekaert
In ons vorig nummer waren wij gelukkig ons aan te sluiten bij de huldiging van
de Heer Leon A. Bekaert, die vanaf de stichting toegetreden was tot de Beschermraad van ons Verbond en van ons Tijdschrift.
Op zaterdag 23 december 11. werd deze voor onze provincie en ons land zo buitengewoon verdienstelijk man ten grave gedragen. Het CVKV rouwt mede met de
familie, de gemeente Zwevegem en het personeel van zijn bedrijven; het herdenkt
in de eerste plaats de betekenis van deze grote industrieel voor het geestelijk en
cultureel leven in onze provincie en in ons land, speciaal als mecenas voor de kunst.

verbondsberichten
HET CHRISTELIJK VLAAMS KUNSTENAARSVERBOND
BESTAAT TIEN JAAR
In het stadje Lo vierde zondag io december jl. het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond zijn tienjarig bestaan. Na de heilige mis, opgedragen ter nagedachten:s
van de overleden kunstenaars, had een feestmaal plaats in het stadhuis van Lo,
waaraan een honderdtal leden en genodigden deelnamen. Voorzitter Jozef Storme,
bestendig afgevaardigde, hield een korte feestrede; de h. Hector Deylgat, beheerder-penningmeester, deed voorlezing van het financieel verslag. Hierop werden
verscheidene jubilerende leden gehuldigd, alsmede leden die in de loop van het
jaar een bijzondere onderscheiding bekwamen. Een woord van bijzondere waardering werd door de voorzitter gericht tot oud-minister en senator R. D. De Man,
ere-voorzitter, tevens veelzijdig werker op letterkundig en administratief gebied,
die met veel toewijding de belangen van het verbond op het nationale plan verdedigt. Door de hh. J. Storme, A. Demedts, M. Notebaert en A. Vander Plaetse
werd achtereenvolgens hulde gebracht aan de volgende leden : letterkundigen Stijn
Streuvels, Dr A. Stubbe, Willy Spillebeen, Marcel Verleye, Fernand Bonneure,
Jozef Geldhof, August Geldhof, Felix Dalle, Raf Declercq en Lucien Dendooven;
kunstschilders F. Collardijn, G. Buffel, J. Declerck, G. Homble en D. Gevaert;
toneelschrijvers Anche Demedts en Fernand Etienne; en ten slotte de musici
Alfons Moortgat, Herman Roelstraete en Jozef Valcke.
Ere-Voorzitter R. D. De Man bracht hulde aan voorzitter J. Storme, die tien jaar
lang zijn voile krachten gewijd heeft aan de uitgroei van het kunstenaarsverbond;
hij bracht eveneens hulde aan Z. E. H. Dr. Albert Smeets, geestelijk adviseur,
die met zoveel bekwaamheid en haast ongelooflijke inspanningen, tevens onopgemerkt en onbaatzuchtig, het welzijn van het verbond en zijn kunstenaars heeft
betracht. Doze toespraak werd op een langdurig en luidruchtig applaus onthaald.
Ten voordele van de leden van het C.V.K.V. werden beiangwekkende voorstellen
gedaan door de h. Gaston Homble namens de ' Open Kring ', en door de h. Alain de
Caluwe namens de kring Literaire Tafelstonden Tussenin zong Antoon De Candt
enkele liederen.
In de loop van de bijeenkomst werd even de nadruk gelegd op de bloei die het
verbond thans meemaakt. Nooit heeft het C.V.K.V. zoveel leden geteld als thans.
Het is in staat gebleken tot grote verwezenlijkingen, zoals de Servaes-Retrospectieve te Brugge in 1961. Het tijdschrift West-Vlaanderen is doorgedrongen in heel
het Nederlandse taalgebied : de jaargangen vormen thans een imposante reeks van
t: en boekdelen. Het verbond heeft open oog voor de verscheidene strekkingen die
zich in de hedendaagse kunst voordoen. Het C.V.K.V. staat open voor leden van
de meest verscheidene kunstrichtingen en opvattingen. Het lidmaatschap betekent
dat men bereid is mede te werken vcor een hoogstaande Vlaamse kunst, en dat
men hierbij de christelijke levensbeschouwing niet wenst te bestrijden. Het tijdschrift West-Vlaanderen geeft trouwens blijk van een doorgevoerde breeddenkendheid. Bij de behandeling van de temata wordt steeds uitgezien naar de bevoegdste medewerkers van welke wijsgerige overtuiging ze ook mogen zijn.
De viering werd besloten met een dansavond. Onder de talrijke gelukwensen
noteren wij een huldetelegram van de heer Gouverneur van West-Vlaanderen.

Het heeft Zijne Heiligheid Paus Johannes XXIII behaagd de onderscheiding van de Orde van Sint-Gregorius te verlenen aan letterkundige

Andre Demedts. Het C.V.K.V. en het tijdschrift ' West-Vlaanderen brengen te dier gelegenheid warme hulde aan hun Redactieleider voor de literatuur en wensen hem allerhartelijkst geluk met deze hoge onderscheiding.
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nografie in te gaan op het kunstpsychologisch aspect van dit verschijnsel in het
werk van Slabbinck. Malraux zegt in zijn
Psychologie de l'art nochtans de gehele
waarheid daarover in een zin : Les artistes

ne viennent pas de leur enfance, mais de
leur conflit avec des maturites etrangeres.
Naar gelang de aard en de complexiteit van
dit conflict zijn de oorzaken duidelijker
of minder duidelijk in het kunstwerk terug
te vinden en het heeft niets met de intrinsieke kwaliteit van een kunstwerk te maken dat men er de leidraad in terug vindt :
van alle kunstwerken hangt die leidraad
ook ergens vast aan andere kunstwerken
die vooraf gingen.
Nogmaals Malraux : „ volgens de legende

bewonderde Cirnabue de schaapherder Giotto terwijl deze laatste zijn schapen tekende. Volgens de ware biografie zijn het
niet zijn schapen die aan Giotto de liefde
voor de kunst ingaven, maar wel precies
de kunstwerken van Cimabue !
En zo zou men verder kunnen schakelen :
over alle grote kunstenaars door de tijden
heen kan men deze ketting volgen. Op de
duistere plaatsen is er alleen een missing
link, maar we mogen er zeker van zijn
dat hij er geweest is. Ik ben het volledig
met V. d. V. eens dat het op zijn minst genomen pedant is te beweren dat Slabbinck
te veel in de lijn van Permeke werkt en dat
zij die dit odium de wereld ingestuurd
hebben er ongetwijfeld oneerlijke bedoelingen mee hadden : dat al onze geheel-

of half-abstracten in de lijn van Kandinsky,
Klee of Kupka blijven werken, daar zwijgen die mensen over... schrijft V. d. V.
We zijn het na al die jaren kunstrubriek
nu reeds van hem gewoon dat hij het kind
bij zijn naam durft noemen en toch geeft
het steeds opnieuw een hart onder de riem;
tenzij men reeds tot de rhinocerossen behoort en dan kan men geen sprookjes van
Andersen meer lezen; ik bedoel het kleed
van de keizer. Dat V. d. V. het mij niet
euvel duide indien ik als laatste punt nog
het volgende wil aanstippen (het sluit uiteindelijk toch aan bij zijn boodschap) :
hij schrijft dat de ontwikkeling der kunst
nooit zal liggen in de forcering dier ontwikkeling. Op de letter beschouwd is dit

misschien waar, doch het impliceert alleszins niet dat een geforceerde ontwikkeling,
zoals wij nu meemaken (in de kunst of
elders, doet er niet toe), de normale niet
kan zijn in versneld tempo (was het III'
Reich niet aan het ineenstorten geweest en
later de wedijver met Rusland niet zo
groot, dan zou Von Braun er misschien tien
jaar meer over gedaan hebben om de ruim-
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te in te gaan !). Die forcering is wellicht
juist goed : dat die weeen gauw voorbij
zijn ! Wij staan natuurlijk bij het kraambed en daar is niets aantrekkelijks aan,
maar het kind kan toch goed uitgroeien.
Ik heb echter de indruk dat V. d. V. het
kind een beetje met de moederkoek verwart, en over dat laatste moeten we ons
niet te druk maken : eenmaal uitgestoten
heeft het zijn functie vervuld, dan mag het
de put in !... en juist daarom, laat maar
forceren, hoe meer hoe liever. Tenzij men,
zoals ik reeds aanhaalde, met Ionesco gelooft dat het uiteindelijk resultaat toch de
rhinoceros wordt. Maar dat gelooft V.d.V.
zelf niet. En ik ook niet.

M. Notebaert
OVERZICHTELIJKE BOEKEN
OVER KUNST EN LETTEREN

DOCH GEEN ZEE MAAKT 00IT EEN WRAK TERUG SCHIP
Het traagste water van het strand loopt naar de zee,
dieper in smalle ganger,
grillig lijk al wat zoekt.
Doch geen zee maakt ooit een wrak terug schip.
Meisjes met linten fietsen voorbij,
dragen antieke borsten,
zijn lijk feesten met stoeten.
Doch geen zee maakt ooit een wrak terug schip.
Vogels lopen op het water om te stijgen,
het wijfje voorop, fluiten hun adem ;
lijk in as door de keel.
Doch geen zee maakt ooit een wrak terug schip.
Kind'ren teek'nen in het zand,
Rik Pablo Picasso,
voelen met de wimpers der ogen.
Doch geen zee maakt ooit een wrak terug schip.
Oranje zeilen zeilen het verst,
staan lijk krammen,
trillen uit in de wind.
Doch geen zee maakt ooit een wrak terug schip.
De zon blinkt in de ogen der kwallen,
in het water dat valt,
maakt lijk lippen van licht.
Doch geen zee maakt ooit een wrak terug schip.
Op Walcheren schreit de zeekoe,
in bet net van de mist,
lijk kind'ren bij hun moeder schreien.
Doch geen zee maakt ooit een wrak terug schip.

In een vorige rubriek beperkten wij ons
tot Duitse werken over hedendaagse schilderkunst. Thans komen ook andere kunstgebieden aan de beurt.
Deutsche Literatur der Gegenwart van Walter Jens (Piper Verlag, Munchen, 1961 2 ,
157 blz.) is niet zo maar een overzicht van
de hedendaagse literatuur, zoals de titel
kan doen vermoeden. Walter Jens, die
hoogleraar in klassieke talen is te Tiibingen, heeft zelf een uitgebreid letterkundig
oeuvre tot stand gebracht; zijn bekendste
werk is de toekomstroman Nein — Die
Welt der Angeklagten (1950; besproken
in West-Vlaanderen, 1956, blz. 333v). In
zijn merkwaardig essay over de hedendaagse Duitse letteren onderzoekt Jens waarom
de toestand, vooral wat de poezie betreft,
zo totaal verschilt na 1945 bij wat hij was
na 1918. Zijn boek, dat op vele plaatsen
aan een pamflet doet denken, brengt de literatuur van heden niet alleen in verband
met deze van het verleden en van het buitenland, maar ook met de andere kunstgenres zoals de muziek en de plastische
kunsten. Hij onderlijnt het grote tekort
aan opvallende personaliteiten onder de naoorlogse schrijversgeneraties, een tekort
dat volgens hem ook op internationaal
vlak waar te nemen is. Als klassieker zoekt
hij aanknopingspunten met de griekse oudheid : wij beleven een hellenistische alexandrijnse periode, een typisch laat-tijdvak.
De symbiose der kunsten is een der kenmerken ervan, evenals het onvermogen
nog een ware doorlopende roman te schrijven of evenwichtige poezie te creeren. Ook
het teloorgaan van de joodse intelligentia
laat zich volgens Jens in Duitsland vooral

'T WONDERE LIED VAN DE ANGST

sterk aanvoelen.

MARIA-GODELIEVE WILLAERT
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Fens lag ik droomverloren in een zacht bevel :
,,Eet niet die ene vrucht, het wordt de hel".
De Bron, die 't dartele water vloeien zag
schouwde wat in 't eigen scheppen lag.
't Spel werd goed bevonden tot de kennisgrens
Toen werd ik geboren als een wonderbare lens.
Vergrotend al het kwaad, rem ik alle kracht
Verkleinend al bet goed, word ik ongetemde macht
In zwart en geel weerspiegel ik mijn wezen
dat uit De Bron ontsprong orn alien te genezen
Tot donker brandpunt schroei ik 't lichten van de tijd
Tot gouden verten klaar ik 't duister van de eeuwigheid.
Met 't bundelen en spreiden ben ik nu wel klaar
In een-voud klinkt mijn lied als vreugdesnaar.

poetisch bericht
BAR DER ONDEROFFICIEREN
De barman, moe van wachten,
hangt te slapen over zijn gestoelte lijk een slonzig zeemvel, bachten
toog en flessen. 't Is er zwoel
en wak.
Drie sergeanten spelen met de pietiesbak,
en onder 't ingetogen zwijgen
valt de teerling klop op klop,
gelijk een ha.zelbijze door de twijgen
van een wilgekop.
Meewarig schudt de kleinste
traag zijn blote knikker, levensmoe
en gans in zweet, tot in de fijnste
plooitjes van zijn nekvel toe.
En als ie, onherroepelijk verloren scliier,
dozijnen schreefjes achterstaat,
verzucht ie desolaat
en, eens te weer, betaalt het rondje Bergenbier.
JAN DELOOF

GEBOORTE

STEM IN DE RUIMTE
lemand roept in de ruimte,
een stem zonder echo,
en toch dreunen zonnen en planeten,
de nevelvlekken buigen in spiralen
en langs de dierenriem bewegen,
mak als schapen, de kometen.
En niemand kent de roepende...
Nu is hij ver, dan weer nabij,
maar niemand kent zijn aangezicht.
Misschien goat hij voorbij,
ik weet het niet.
Misschien houdt hij zich op in mij,
ik weet het niet.
.Misschien is hij het dood getij
van 't leven...
lk weet het niet, ik weet het niet...
Maar ik blijf wachten op het helmen
van zijn echo, uur na uur,
en langs de zodiak schrijden de planeten,
de makke zonnen en de tamme kometen.
De radar van mijn hoop
tast zoekend door de ruirnte
en volgt de sterrenstelsels in hun loop...
JULIEN VAN REMOORTERE

Het raadsel drifft zijn spiralen van pijn
in het lift en de roofvogel dood
hokt in een hoek van Naar wezen —
Het leven schreit ijl.

En lijn na lijn
registreert Naar krampachtig verlangen.
Rusten daartussen, wachten want vrouw zijn:
lichaam met tekens bekraste
rotswand voor alle geslachten,
heilige gerijpt door de pijn :
Vrouw navelstreng met de hernel
het leven de tijd !
Einders staan zwijgend in 't
heelal na heelal stort onvruchtbaar.
Maar jij, moeder : roekeloze aarde,
draagt naar de Eeuwigheid.
WILLY SPILLEBEEN

Vreemd die plotse zin van 't leven
gewekt met een gebaar
geschapen door een vrouwenhand
een niets een glimlach in het geven
van een bloem een licht bewegen
van de wimpers als 't boeket
op tafel wordt gezet
geen schaduw en geen zon
alleen het even ademhalen
van de lucht rondom.
LIEVE VAN DAMME
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Wie een grondig inzicht en een volledige
dokumentatie zoekt over de actuele Duitse
letteren wordt door het essay van Prof.
Jens niet voortgeholpen. Hij zal meer hebben aan Paul Fechter's Geschichte der
Deutschen Literatur, Band 2, Die Literatur
des 20. Jahrhunderst (Taschenbiicher, Sigbert Mahn Verlag, Giiterloh, 1960, 45o blz.
met namenregister). Het betreft hier een
gewijzigde uitgave van Fechters pas in 1952
verschenen literatuurgeschiedenis, die wegens zijn nogal conservatieve opvattingen
nogal wat stof had opgejaagd. De bewerkers K. L. Tank en W. Jacobs hebben de
oorspronkelijke tekst van Fechter grondig
herwerkt en uitgebreid; zij hadden gewenst
dat deze herwerking nog grondiger had
kunnen zijn. Vermelden wij dat het hoofdstuk ' Christliche Dichtung ' veel uitvoeriger is geworden en dat hoofdstukken bijgevoegd werden over de actuele poezie en
het hoorspel. Onevenwichtigheden zijn er
nog bij de vleet : waar by. Godfried Benn
— terecht — zeven bladzijden krijgt, daar
meent men met drie bladzijden te volstaan
voor Berthold Brecht. Ook vonden de auteurs het overbodig teksten of gedichten te
citeren en bleef alle illustratie weg.
Dat maakt dat men uiteindelijk toch zal teruggrijpen naar de oude vertrouwde en
nooit volprezen literatuurgeschiedenis van
Albert Soergel, Dichtung und Dichter der
Zeit. De eerste uitgave dateert van 1911 en
werd tot 1928 door twintig andere gevolgd.
Eindelijk na dertig jaar heeft de uitgeverij
August Bagel van Diisseldorf iemand met
een totaal nieuwe uitgave belast, nl. Curt
Hohoff. Thans is het eerste deel verschenen : Vom Naturalismus bis zur Gegenwart,
(Bd. I, 1961, 896 blz., 468 ill.). Het behandelt
de generaties cl 4 e tussen 188o en 1914 voor
het eerst aan het woord kwamen. Figuren
die in 1928 nog zeer belangrijk schenen
zijn soms totaal verdwenen uit het overzicht, terwijl aan anderen — Karl Kraus
by. — groot belang wordt gehecht, omdat
het oordeel van de tijd in deze zin geevolueerd is. De nieuwe Soergel is een prachtuitgave, met een zeer vlot leesbare tekst,
een uiterst belangwekkende keuze uittreksels uit de besproken werken en zeer boeiend illustratiemateriaal : ook de minnaar
der plastische kunsten zal er veel aan hebben. Met spanning zien wij de uitgave van
het tweede deel te gemoet, die zal gaan
van Doblin tot Grass.

Meerdere auteurs hebben werken gepubliceerd over de hedendaagse gewijde kunst.
Het is niet te laat om over een der belang-
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rijkste ervan te spreken, dat reeds in 1958
verschenen is, nl. Richard Biedrzynski, Kirchen unserer Zeit, Hilmer-Verlag, Miinchen, 200 illustr., waarvan meerdere in
vierkleurendruk.
Het boek wil begrip wekken voor de hedendaagse kerkelijke architectuur, die om
haar soberheid, nuchterheid en schijnbare
profaniteit een ergernis is voor velen. Het
verklaart hoe men eerst nieuwe materialen
ging aanwenden om tenslotte ook tot nieuwe vormen te komen, die aansluiten bij de
eigentij dse profane architectuur, overeenkomstig een wet van alle tijden. Eenieder
aanvaardt dit misschien reeds in beginsel
op dit ogenblik, maar toch is daarmede
niet de kern van het probleem der hedendaagse kerkelijke kunst opgelost : hoe een
gebouw dat met dezelfde materialen en
volgens dezelfde architecturale beginselen
is opgericht als een kino tot een waar kerkgebouw maken ? Vandaar de talrijke experimenten : waar kan men het altaar, de
kansel, het koor, het H. Sakrament, de
doopvont, de toren plaatsen, om aan het
gebouw een werkelijke functionele d. i. liturgische ordening te geven ? Wat kan men
aan ornamentiek toelaten ?
De auteur toont vervolgens met voorbeelden hoe de gebouwen uit voorbije eeuwen
slechts als het ware kinkhorens zijn die
men opneemt om de klanken uit het verleden op te roepen : het hedendaagse kerkgebouw heeft er zich terecht van losgemaakt. Voor het protestantisme in Duitsland was de architect Otto Bartning de
profeet van een uiterst sobere en met het
evangelische protestantisme zeer overeenstemmende kerkstijl. Voor het katholicisme
was het vooral Rudolf Schwarz die de te
volgen weg openlegde, een weg die parallel loopt met deze van zijn protestantse
kollega en voorloper. In het spoor van deze
twee architecten hebben tientallen anderen
in Duitsland honderden moderne kerken
gebouwd. Vele ervan worden in het boek
van Biedrzynski in detail bestudeerd en in
foto weergegeven. Ook uit andere landen
behandelt de auteur enkele markante voorbeelden, vooral nit Zwitserland en Frankrijk. Een rijk boek dat de ware problemen
eerl ijk behandelt.

Bij de uitgeverij Du Mont-Schauberg te
Keulen verscheen zo pas een meer theoretisch werk over sakrale kunst : K. Ledergerber, Kunst und Religion in der Verwandlung, 1961, 153 blz., geillustr. Het behoort tot de merkwaardige reeks Du Mont
Dakumente, waarin essentiele werken over

geestesdomeinen zijn opgenomen en meer
bepaald tot de 2 de Reihe, die principiele
studien over hedendaagse kunst brengt.
Karl Ledergerber is een Zwitsers publicist,
die vooral aandacht heeft voor de diepere
geestesstromingen der kultuurverschijnselen, voor hun wijsgerige en godsdienstige
ondergrond. Hij is geband door de problemen van traditie en ontwikkeling, welke
0. m. in de symboliek een grote rol spelen.
In deze studie gaat hij uit van de vaststelling dat ' sakrale kunst ' sedert lang slechts
bij name meer bestaat; om dit aan te tonen
wijst hij naar de aanvang en naar het wezen van de oude sakrale wereld, naar de
oervorm van de tegenstelling van het sakrale en het profane, naar het onderscheid
tussen het sakrale en het religieuze. Het
christendom zou door het christen geworden Rooms-byzantische rijk in een archaIsch-mythische rijkssakraliteit gedrongen zijn geworden. Naarmate de rijksidee
evolueerde is echter de kunst der christenen christelijke kunst geworden. Maar wij
zouden thans het einde beleven van de oude christelijke gestalte. Er bestaat thans
wet volgens Ledergerber een soort sakraalromantiek in een modern kleed gehuld, die
wezenlijk niet verschilt van de neogotiek.
Wat is er volgens hem nodig : een kunst
die de verborgen religiositeit van de schepping zelf wil uitbeelden; gelijklopend daarmede moet het christelijke leven van uitwendige conventies vrij gemaakt worden en
een nieuwe innerlijke dimensie vinden. Het
is dus een overgang van de sakrale bovenwereld naar de goddelijke innerlijke wereld
der dingen en van de mens; de echt scheppende moderne kunst zoekt deze overgang
te bewerkstelligen, zoals het werk van
meesters als Matisse het aantoont.
Dit zijn slechts de grondideeen van een
verbazend werkje, dat goochelt met de
kunstperioden en meer dan eens een echt
lyrische toon aanslaat : Die Pracht der

christlichen Sakralkunst ist wie ein einst
leuchtender Herbstwald entbliittert... Evenwichtige bezonkenheid ontbreekt dikwijls.

In dezelfde reeks der Du Mont Dokumenta
verscheen een belangrijke bundel teksten
van avantgardistische komponisten onder
de titel Kommentare zur Neuen Musik
(1961, 217 blz., geillustr.). Het zijn artikelen verschenen van 1955 tot 196o in het
tijdschrift die Reihe (Information fiber serielle Musik, Herausg. H. Eimert u. K.
Stockhausen). Hierin legden jonge komponisten hunne ervaringen en hun theoretische bedenkingen neer in betrekking tot de
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totaal vernieuwde kompositie, die omstreeks 1950 is ontstaan. Men vindt onder
de schrijvers van deze twintig verzamelde
artikels de bekendste namen van de nieuwste muziekwereld : Karlheinz Stockhausen,
medewerker van, de Parijse groep ' Musictue
concrete' en van het elektronisch muziekstudio van zender Keulen; Pierre Boulez
van de Parijse ' Domaine musical '; Herbert
Eimert, de stichter van het elektronisch
studio te Keulen; H. K. Metzger, de bekende muziekpublicist en criticus; de amerikaan John Cage, ontwerper van het muzikaal indeterminisme... Van Belgische zijde
vindt men de Antwerpenaar Karel Goeyvaerts en de te Malmedy geboren Henri
Pousseur. Goeyvaerts die in ons laatst verschenen muzieknummer ook over elektronische muziek schreef, studeerde bij Messiaen en Milhaud en was in 1953-54 medewerker aan het Studio van Keulen bij Eimert en Stockhausen; ook Pousseur was
daar werkzaam evenals in de elektronische
muziekstudio's van Milaan en van Brussel.
Dit boek zal niet alleen de beroepsmusicus
aanbelangen, maar eenieder die de ontwikkeling van de kunst heden van meer nabij
wenst te volgen. Sommigen zullen er zich
door laten begeesteren, anderen zullen misschien besluiten : „ Though this be madness, yet there is method in 't ". Ook enkele
teksten van oudere componisten werden
opgenomen, nl. van I. Stravinski, A. Schonberg, Anton Webern en Ernst Krenek.

Een boek dat enigszins verwant is aan Gaeltan Picons Panorama des idees contempor&nes is geschreven geworden door Dr.
Herman Glaser en verscheen onder de titel

Kleine Kulturgeschichte der Gegenwart
(Ullstein Taschenbiicher-Verlag, Frankfurt!
M, 1959, 212 blz.). Het wil aantonen hoe
op alle gebieden onze tijd een Umbruchzeit is. Daar is vooreerst de technische
omwenteling die als eindresultaat bracht :
' der durch die Technik gepragte freiheidsund ethoslose Massenmensch, der Roboter
einer biirokratisch-autokratischen Terrormaschine ', de zogen. ' vierter Mensch ' van
Alfred Weber. Dan is er de opstand der
hoyden, waarbij alle dialoog tussen enkelingen onmogelijk is geworden. Vervolgens
is er de pedagogische revolutie : we beleven de eeuw van het kind en van een monsterachtig zich ontwikkelend schoolwezen.
Niet de demokratie maar de totali taire
staat beantwoordt aan de huidige stand
der kultuur of der onkultuur. Natuurwetenschappen en geneeskunde hebben een omwenteling medegemaakt, die een nieuw

beeld van de kosmos en van de mens hebben geschapen, waartoe ook de zielkunde
bijdroeg. Het hoofdstukje over kunst is
betiteld Zwischen Schein and Sein. De
kunst staat in het teken der ontgoocheling zodat alle estetiek wend overboord geworpen. Kunst wordt aldus soms een eenvoudige montage van chaotische elementen. Elders is zij erop gericht de maskers
af te rukken en de ware werkelijkheid te
ontbloten. Of zij wordt een intellektueel
spel, die alle gevoel en verbeelding uitsluit
en met de wiskunde is verwant. Of zij
keert terug naar het instinct en het onderbewuste, naar de primitieve mens en het
kind Of zij wordt het uitschreeuwen van
angst en wanhoop of nihilistische vertwijfeling. Dat alles wijst op een kunst en een
kultuur, die alle evenwicht hebben verloren : Verlust der Mitte.
Om elk dezer hoofdstukken te bouwen
worden door de auteur de opvattingen van
tientallen schrijvers en kultuurfilozofen
aan elkaar geregen; op synthetische wijze
wordt elk systeem, elke theorie gepresenteerd en geconfronteerd met andere. De
laatste vijftig bladzijden bieden nauwkeurige bibliografische gegevens. Als synthese
voor haastige lezers is dit boekje uiterst
bruikbaar.
Om deze kroniek te besluiten vermelden
wij nog : Fritz Baumgart, Das Kunstge-

schichtsbuch von der Antike bis zur Gegenwart. (Fischer Biicherei, Frankfurt/M, 1961,
203 blz.) Dit boek is niets anders dan een
ellenlange chronologische tabel gaande van
700 voor Chr. tot 1960; per jaar worden de
markantste europese kunstprodukten gerangschikt. Een plaats- en een kunstenaarsregister op het eind maken het consulteren
der tabellen mogelijk. Geen enkel he dendaags Vlaams schilder wordt vernoemd,
behalve Ensor...
'

A. S.

TIJDSCHRIFTENSPIEGEL

Kortrijk - Tweemaandelijkse tijdschrift Programma's en mededelingen van de Kortrijkse Agglomeratie - eerste jaargang - nr
1 - 1962.
De v.z.w. De Luister van de Nederlandse
Taal te Kortrijk, in samenwerking met de
Dienst voor Cultuur, Toerisme en Feestelijkheden van de stad Kortrijk, dient alienhartelijkst gelukgewenst te worden met de
realisatie van dit eerste Kortrijk-nummer,
dat, naar Hubert Sap in zijn editoriaal vcrtelt, een echt huisorgaan wil zijn voor en
van de Kortrijkse agglomeratie, en dat een

samenvattend overzicht wil brengen van

wat er in die dicht bevolkte streek op het
programma staat, vooral op gebied van cultuur-, gezelschaps- en ontspanningsleven.
Opvallend is dat de Redactie — verzorgd
door Felix Dalle, Fred Germonprez, Marcel
Halsberghe, Marcel Notebaert, Hubert Sap
en Marc Vander Stichele — gestreeft heeft
naar een zo groot mogelijke afwisseling en
aantrekkelijke opmaak. Het is niet zo eenvoudig om met beperkte middelen een programmablad samen te stellen, dat niet meteen nauwelijks boven het niveau van reclamefolder uitstijgt. Dat Kortrijk van meet
af aan de goede toon vond en een zeer
degelijke vorm, strekt de Redactie tot eer
en zal er het zijne toe bijdragen om het
vele, dat op cultureel gebied gebeurt in de
zuidoosthoek van onze provincie, uit te
stralen en bekend te maken tot over de
grenzen van West-Vlaanderen.
Het volgend nummer zal einde februari
verschijnen in het teken van Toerisme en

onthaal in Zuid-West-Vlaanderen.
(Jaarabonnement : 25 F op gironummer
1031.84 van de v.z.w. De Luister van de

Nederlandse Taal, Kortrijk - losse num-

mers : 5 F).
Band en Zuiderkruis - Vierde lustrumnummer - november-december 1961 - nrs. 22-23.
Toed Band in 1942 werd opgericht zullen
de stichters van dit eerste Nederlandstalig
algemeen kultureel tijdschrift in Kongo
wel niet durven dromen hebben dat zij in
1961 het twintigjarig bestaan ervan zouden
kunnen vieren hebben. Zo wordt dit lustrumnummer door de Redactie ingeleid.
En inderdaad : dat een cultureel tijdschrift
het vier maal vijf jaar kan volhouden, is
een uitzonderlijk feit. Voor Band en Zuiderkruis komt er meteen nog bij dat het ook
de Kongoramp a. h. w. aan den lijve meemaakte en dat het nu, met ongebroken
levenskracht en •nergie, blijft voortleven
en reeds de blik richt naar een nieuw en
hoogstaand doel : een band te worden tussen de Vlamingen over heel de wereld.
Het vierde lustrumnummer omvat drie grote delen : Reeds twintig jaar, met bijdragen
van M. Roelants, R. Roemans en H. van
Assche, 0. de Munck, A. K. Rottiers, K.
Jonckheere en A. Demedts; Vlamingen over

de wereld, met een heerlijke bloemlezing
verhalen en gedichten van een twintigtal
auteurs en Vlaamse Volkskracht bier en
elders.
Ik vind het alleen een tikje jammer dat
het tijdschrift niet meer illustratie brengt,
maar voeg hier dadelijk aan toe dat men
aan de andere kant het abonnementsgeld
verrassend laag weet te houden : 150 F voor
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24 nummers kan men bezwaarlijk duuruitvallend noemen.
In ieder geval : proficiat, Band en Zuiderkruis en... ad multos annos !

De Tekengids - 15' jaargang, nr. 47/1961 Tijdschrift vcor Esthetische en Visuele Opvoeding, uitgegeven door 0. V. T.

(Abonnementsgeld op reken. nr . 300/73295
van Band en Zuiderkruzs, bij Kredietbank,
Arenbergstraat 7, Brussel 1).

Dit gespecialiseerde tijdschrift voor tekenleraren heeft ditmaal als onderwerp : ' Industrial Design', term die het, volgens A.
M. Botte in zijn inleidende beschouwing,
met de dag het meer en meer haalt op benamingen zoals ' industriele vormgeving
De inleider, die ook Voorzitter is van het
Comite voor Kunstambachten en Industriele
Vormgeving in West-Vlaanderen, zegt terecht dat het een gelukkig opzet mag worden genoemd in De Tekengids de juiste
omschrijving van het vraagstuk aan te pakken en wel langs de leraren om. Het tijdschrift zal aan dit onderwerp nog een
tweede aflevering (en misschien nog meerdere nummers ?) wijden, zodat het nummer
47 beperkt blijft tot artikels over pottenmaken - keramiek met jonge leerlingen
(door J. Verhenneman), jeugd en plastische
kunst (door Fons De Vogelaere) en beeldende kunst en industriele vormgeving
(door Joz Noreille).

Er rest u nog steeds tijd...

om uw abonnementsgeld 1962 voor
West-Vlaanderen te storten. Als U
het nog niet deed, stort dan dadelijk
op gironummer 9576 van de Bank
van Roeselare, met vermelding :
Abonnement West-Vlaanderen 1962.

Per jaar : 15o F;
Steunend lid : 300 F;
Erelid : 500 F.

Een zeer interessant nummer, dat tevens
originele en frisse illustraties brengt !
(Abonnement : 6o F voor minimum 3 nummers - los nummer : 25 F giro nr. 4162.3o
van 0. V. T., Menen).
j. v. r.
-

Een kleine moeite voor u een grote hulp voor ons :

Vermeld bij adresverandering en uw
nieuw en uw oud adres.
Aan : Administratie ' West-Vlaanderen Polenplein 5, Roeselare.
Wanneer ? Dadelijk na de verhuizing,
opdat de toezending van ons tijdschrift zo vlot mogelijk zou kunnen
geschieden.

VUYLSTEKE-DEVRIEN DT

specialiteit :
altaren,
kommuniebanken
en alle kerkwerk

n . v.

het moderne steenbedrijf
ook zuiver witte
marmer
voor beeldhouwers

brugse weg 357, roeselare - 051/231.71

Uw zakenrelaties zullen er zich tehuis voelen.

het

PRINCESS HOTEL

Ons Restaurant biedt U een goed verzorgde tafel,
een fine keuken en uitstekende wijnen.
Kamers met en zonder bad.
Reservaties aanbevolen :

te brugge
tel. 050-370.94
korte zilverstraat 7

•

Vakbekwaam

•

Afwerking

*

Service

CENTRALE VERWARMING SANITAIR

GRYFFROY
GEBROEDERS

Ref erenties:
kloosters

Ooststraat 37

woonhuizen

werkplaatsen

ROESELARE
Telefoon (051) 203.62

K. VANDEKERCKHOVE -DE MEESTER
Algemene meubilering

Binnenhuisinrichting
Ontwerp :

Emiel Veranneman, Kortrijk.
Telefoon 207.63

Uitvoering :

Telefoon 203.33

ROESELARE

Van de Kerckhove.

Ooststraat 13-15 Noordstraat 51

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 Groot= en Klein=
bedrijf, in Colleges, Pensionaten, in Admi=
nistratie en privaatgebruik. * Bekwame

vaklui en een meer dan dertigjarige on=
dervinding staan U ten dienste. *

telefoon 2 01 . 7 2

TROUW DIENEN WAS EN BLIJFT STEEDS DE LEUZE VAN :

54antoormackinelyedryi

IR •

OOSTSTRAAT, 119

ROESELARE
T.ELEFOON 1265

ZEER RIIKE KEUS

SCHRIJF- REKEN- & AFDRUKMACHINES
KANTOORMOBILAIR BENODIGDHEDEN VERHURING ONDERHOUD HERSTELLING
111•111••

HANDELSDRUKKERIJ

KOPIEERDIENST

DEFOUR

KUNSTMEUBELBEDRIJF

p. v.

b.

a.

HOOGLEDE
TEL. 5063-5107-5069 (ROESELARE)

Voorloper van de nieuwe Iijn
Vooruitstrevende architecten ter beschikking van het klienteel

'WOK

CREACtEgn

atoveRtioc VAV2 M

'tyke iwnsav otken
EmNanden
weavlownse meb
sr,vu2 re wen biet2sre be vAklui

vAizbe iveulthaize ►

en in t sizortoex ban rAbt4ke cnoell

hun

Anderlechtse Weggevoerdenstr. Brussel 7 Anderlecht. - Tel. 02/21.64.60

Toonzalen, burelen, werkhuizen : 24

onder dewelke

vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen

Jozef Seaux, Gravenstraat, 52, Roeselare,
en hun algemeen vertegenwoordiger

J o z e f Kerkhof, to Brussel, op ons adres.

26 Limburgstraat, over St.-Baafs en
het monument Van Eyck. - Tel. 09/25.35.4 8

Magazijn Gent :

Zeedijk

88,

FIRMA BOUCKAERT-VAN ROLLEGHEM
Gesticht 1889
Meubilering
Decoratie
Wooninrichting
Ooststraat 50

ROESELARE

Knokke. OnsadrevoWk-:

N. V.

'KORTRUKSE
KATOENSPINNEW

KORTRIJK

NODIGT ?MLLE FLUWEEL-, TAPIJTEN ZWAARDOEKWEVERIJEN LILT,
MET HAAR IN CONTACT TE TREDEN.

een nieuwe reeks
van
Lannoo
voor katholieke
intellectuelen

>EE, ,E0f.N

randgebieden

George Hagmaier C. S. P. en Robert Gleason S. J.

depsychologie
van de menselijke zwakheid
Morele problematiek en psychisch conflict
304 blz. Ing. 88 F ; geb. 112 F
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Friedrich Dessauer

natuurwetenschap
en theologie
Verkenring in grensgebieden
=

160 blz. Ing. 76 F ; geb. 98 F

Paul Schebesta

In voorbereiding

oorsprong
van de godsdienst
Resultaten van het voorhistorisch en volkenkundig onderzoek
± 320 blz. Ing. 120 F ; geb. 145 F
met prachtig fotomateriaal

In een svnthese van katholieke
leer en dieptepsychologie, doet dit
boek aan priestess en anderen de
middelen aan de hand om op te
treden bij psychische moeilijk=
heden als alkoholisme, mastur=
batie, homoseksualiteit, scrupu=
lositeit.

In een beschouwing over gods=
dienst in het licht van de mo=
derne natuurwetenschap wordt het
openbaringskarakter aangetoond
van ons weten over de kosmos.
Dit brengt ons in het grensgebied
van natuur en transcendentie en
stelt het probleem van de ver=
houding tussen geloof en weten.

Als teamwork van gezaghebbende
etnologen, onder leiding van de
beroemdste onder hen, de Oosten=
rijkse professor Paul Schebesta,
wordt in dit boek onderzccht, wat
godsdienst eigenlijk is — en wat
we langs wetenschappelijke weg
over de oorsprong van de gods=
dienst en van het religieuze zijn
te weten gekomen.

In deze reeks verschijnen werken die de randgebieden der theologie onderzoeken, dwz. de gebieden waar psychologie en theologie, biologie en theologie, natuurwet enschap en theologie, filosofie en theologie, sociologie
en theologie aan elkaar grenzen.
Deze reeks staat onder de redactie van : Prof. Dr. C. A. J. van Ouwerkerk C.ss.R. (Wittem) - Drs. A. Daelemans
(Brussel) - Dr. H. van Waesberghe s. j. (Nijmegen) - Drs. Cyriel De Keyzer (Leuven) - Dr. B. van Leeuwen
o. f. m. (Alverna) - Dr. J. Kerkhofs s. j. (Leuven) - Dr. F.J.Nuyens (Heerlen) - Dr. R. Deraemaeker (Antwerpen).
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arbeid in de kunst
samensteller : fred germonprez

HET HEEFT
HEEFT NIETS
ORIGINEELS VAST
TE STELLEN
STELLEN DAT
ONZE TIJD
TIJD EEN
EEN GROOT
GROOT
HET
NIETS ORIGINEELS
VAST TE
DAT ONZE
aantallevensproblemen
en oud
oud eindelijk
eindelijk vrijmoedig
vrijmoedig aan de
de orde
orde stelt
stelten
ensoms
somsmet
metontwapenende
ontwapenende
aantal
levensproblemen voor jong en
eerlijkheid naar oplossingen
oplossingen zoekt.
zoekt.
eerlijkheid
deze problemen
problemen liggen
liggen er
er een
een aantal
aantalmij
mijpersoonlijk
persoonlijken
enambtshalve
ambtshalvezeer
zeerter
terharte.
harte.
Onder deze
Ik vernoem
vernoem het toegankelijk
toegankelijk maken
maken van
van het
het traditioneel
traditioneel cultuurbezit
cultuurbezit en
en het
hetverwerven
verwervenvan
vaneen
eeneigen
eigen
1k
persoonlijke cultuur
voor steeds
steeds ruimere
ruimere bevolkingsgroepen,
bevolkingsgroepen, die
die nu,
nu,mits
mitsgunstige
gunstigeomstandigheden,
omstandigheden,
persoonlijke
cultuur voor
de gelegenheid
gelegenheid kunnen te
te baat
baatnemen
nemenom
omgeconfronteerd
geconfronteerdteteworden
wordenmet
meteen
eenschone
schonewerkelijkheid
werkelijkheiddie
dieinin
verleden al
al te
te dikwijls
dikwijls het
het uitsluitend
uitsluitendbezit
bezitgeweest
geweest isis van
vande
de happy few.
tew. Dat de
de democratisering
democratisering deze
deze
het verleden
problemen nog aan scherpte
scherpte doet
doet winnen,
winnen, nu
nuvrije
vrijetijd
tijdinintoenemende
toenemendemate
mateter
terbeschikking
beschikkinggesteld
gesteldwordt
wordt
problemen
de grote
grote massa
massa der
der arbeidenden,
arbeidenden, maakt
maaktde
dehele
helezaak
zaakten
tenslotte
slottenog
nogbelangrijker
belangrijkerenenwaardevoller
waardevollervoor
voor
van de
volk. De
De volksopleiding
volksopleiding heeft dan
dan ook
ook of
afteterekenen
rekenenmet
metnieuwe
nieuweopgaven
opgavendie
dieenkel
enkelmaar
maarmet
metnieuwe
nieuwe
ons yolk.
hulpmiddelen kunnen vervuld
vervuld worden.
worden.
hulpmiddelen
problematiek stelt zich
zich niet
niet minder
minder acuut
acuut inzake
inzakede
deopvoeding
opvoeding der
derjeugd
jeugden
endat
datzowel
zowelop
ophet
hetschoolse
schoolse
De problematiek
buitenschoolse plan. Al te licht
licht wordt
wordt vergeten
vergeten dat
dat de
de eeuw van het kind
kind tot het
het paradoxale
paradoxale resultaat
resultaat
als het buitenschoolse
geleid heeft
heeft dat
dat nooit
nooit de
dekinderen
kinderenenendede
opgroeiendejeugd
jeugdtottot
meer
intellectueleprestaties
prestatiesverplicht
verplicht
geleid
opgroeiende
meer
intellectuele
werden: in
in tegenstelling
tegenstelling' met
metrde
'de ouderen,
ouderen, die
die meestal
meestal over
overmeer
meervrije
vrijetijd
tijdbeschikken
beschikkendan
danvroeger,
vroeger,ziet
ziet
werden:
er naar
naar uit
uitdat
datzij
zijop
opsteeds
steedsminder
minderuren
urenzullen
zullenkunnen
kunnenrekenen
rekenenom
omtetetrachten
trachtenzichzelf
zichzelfteteontdekken
ontdekken
het er
in het
het perspectief
perspectief van
van de
de volwassenenmaatschappij
volwassenenmaatschappij die
op
hen
wacht.
Daarbij
is
het
al
te
duidelijk
dat
die op
wacht. Daarbij is het al te duidelijk dat
een
strikte scheiding
scheiding tussen
tussen school
school en
en buitenschool
buitenschool tot
tot een
eenhoogst
hoogstnadelige
nadelige tweespalt
tweespalt kan
kanleiden
leiden in
inhet
het
een strikte
leven
jonge mensen, zodat het
het hun
hunde
deontmoedigende
ontmoedigende indruk
indrukmoet
moet geven
geven dat
dater
ereen
eenreele
reële kloof
kloof bestaat
bestaat
leven der jonge
tussen het onderricht
onderricht (op
(op school)
school) en
en het
het leven
leven (buiten
(buitende
deschool).
school). Het
Hethoeft
hoeftwel
welgeen
geenbetoog
betoogdat
datdeze
deze
tussen
gaping zonder
zonder verwijl
verwijl zou
zou moeten
moeten overbrugd
overbrugd worden,
worden, wil
wil men
men de
de jonge
jonge generatie
generatie al
al tetescherp
scherpcontrascontrasgaping
terende aanpassingsjaren
aanpassingsjaren sparen.
sparen.
Waar
in laatste
laatste instantie
instantie op
opaan
aankomt
komtisisditdit:
actievemedewerking
medewerkingvan
vande
dejeugd
jeugdverkrijgen
verkrijgen bij
bij
Waar het in
: dedeactieve
hun
het voltrekken
voltrekken van
van haar
haareigen
eigenopvoedingsprestaties
opvoedingsprestaties door
door de
de jonge
jongemensen
mensen actief
actiefteteassocieren
associërenbij
bij hun
levensvoorbereiding.
levensvoorbereiding.
Bij
ontstentenis van
soepelheid in
de schoolprogramma's
schoolprogramma's en
gezien in
het kader
kader van
vaneen
eenalgemene
algemene
Bij ontstentenis
van soepelheid
in de
en gezien
in het
cultuurvermoeienis
dat het
het creatieve
creatieve werk
werk een
een
cultuurvermoeienisvan
vanonze
onzehuidige
huidigesamenleving,
samenleving,komt
komthet
het mij
mij voor
voor dat
uitmuntende
formule
is
om
in
de
schoolse
als
buitenschoolse
opvoeding
de
jonge
mensen
door
uitmuntende formule is om in de schoolse als buitenschoolse opvoeding de jonge mensen door
creativiteit
eigen opvoeding
opvoeding persoonlijk
aan te
te zetten
zetten tot
tothet
hetaannemen
aannemen
creativiteit bij
bij hun eigen
persoonlijk te
te betrekken
betrekken en
en hen
hen zo aan
van
een
actieve
levenshouding,
die
ons
democratisch
bestel
postuleert.
van een actieve levenshouding, die ons democratisch bestel postuleert.
Gelukkig
begrip integratie
integratie de laatste
laatste tijd
tijd niet
niet meer
meer uit
uit de
delucht
luchtenenmag
magdedebelangstelling
belangstellingvoor
voor
Gelukkig isis het
het begrip
de
technieken van het
het creatieve
creatieve werk
werk in
in de
deruimste
ruimstebetekenis
betekenisvan
vanhet
hetwoord
woordverheugend
verheugendgroot
grootgeheten
geheten
de technieken
worden.
als in het
het buitenland
buitenland bezint
bezint men
men zich
zich over
over het
het wat en
steeds
en gaan er steeds
worden. Zowel
Zowel bij
bij ons
ons als
en het hoe, en
meer
stemmen op
op die
die pleiten
pleiten voor
voor hervorming
hervorming en
enaanpassing
aanpassingvan
vandedebestaande
bestaandetraditioneel
traditioneelgegroeide
gegroeide
meer stemmen
en sectoren.
sectoren.
inzichten,
inzichten, structuren
structures en
Waar
de jeugdorganisaties
jeugdorganisaties sinds
sinds verscheidene
verscheidene jaren
jaren de
de rijke
rijkemogelijkheden
mogelijkheden tot
totzelfontplooiing
zelfontplooiing van
van het
het
Waar de
creatieve
in hun
het herdenken van
hun pedagogiek
pedagogiek zijn
zijn
van hun
programma's tot
tot het
hun programma's
creatieve werk
werk hebben
hebben ontdekt
ontdekt en in
hetzelfde niet onverdeeld
onverdeeld gezegd
gezegd worden
worden van
van de
deeigenlijk
eigenlijk schoolsector
schoolsector in
in eigen
eigenland,
land,
overgegaan,
overgegaan, kan
kan hetzelfde
waar
vastgelegde programma
programma veelal
veelal exclusief
exclusief als
geldt met
met het
het oog
oog op
ophet
hetverwerven
verwervenvan
vanhet
het
waar het vastgelegde
als norm geldt
onontbeerlijk
diploma.
onontbeerlijk diploma.
Voorbeelden
uit
buitenland, waar het
het creatieve
creatieve werk
werk nauw
nauw aansluit
aansluit bij
bij de
delessenrooster
lessenrooster en
en ererzelfs
zelfs
Voorbeelden uit het
het buitenland,
geïntegreerd wordt
wordt —
- hetgeen gepaard
gepaard gaat
gaat met
meteen
eenontlasting
ontlastingvan
vandedeleerprogramma's
leerprogramma's -,
zeer
soepel mee geintegreerd
zeer soepel
bewijzen
de tijd
tijd aangebroken
aangebroken isis om
omde
degebaande
gebaandeweg
wegder
dertraditie
traditieteteverlaten
verlatenen
enmet
metdurvende
durvende
bewijzen te
te over
over dat de
voorzichtigheid
onderwijs te
te geven.
geven.
voorzichtigheiddeze
deze methodiek
methodiek een
een levenskans
levenskans in
in het onderwijs
Het
tijdschrift West-Vlaanderen
gefeliciteerd om
onderwerp op
op het
het publieke
publieke forum
forum
weze gedankt
gedankt en gefeliciteerd
om dit onderwerp
West-Vlaanderen weze
Het tijdschrift
te
hebben gebracht.
gebracht.
te hebben
R.
VAN ELSLANDE,
ELS LANDE,
R. VAN
Minister-Onderstaatssecretaris
Culturele Zaken.
Zaken.
Minister-Onderstaatssecretaris van
van Culturele

C~lEA TRlEf WIE~K
CREA TREf lEVEN
CREA
,IEVEN
WERK CRE,A
=
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DE BETEKENIS
BETEKENlS VAN
CREATlEF WERIK
WERK VOOR
OPVOEDlNC
DE
VAN CREATIEF
VOOK DE OPVOEDING

Persoon
gemeenschap zijn
zijn begrippen
begrippen die
die niet
niet naast
naast
Persoon en gemeenschap
elkaar
bestaan, maar gedurig
gedurig op
op elkaar
elkaar inwerken.
inwerken. De
De
elkaar bestaan,
persoon kan uitsluitend
uitsluitend gezien
gezien worden
worden in de gemeen=
gemeen=
persoon
democratische samenleving
samenleving niet
niet
schap, zoals iedere ware democratische
denkbaar is
is zonder
zonderzelfstandig=denkende
zelfstandig=denkende en
enpositief=
positief=
denkbaar
reagerende individuen.
individuen.
reagerende
Een
een wezen
wezen dat
dat ondervraagt
ondervraagt en
enon=
on=
Een levend
levend mens
mens is
is een
derzoekt,
zich aanpast,
aanpast, zichzelf
zichzelf geeft,
geeft, samen
samen met
metan=
an=
derzoekt, zich
deren
nieuwe vormen
vormen creeert,
creëert, zich
zich daarvoor
daarvoorverant=
verant=
deren nieuwe
daardoor vrij
vrij wordt.
wordt. Hij
Hij evolueert,
evolueert,
woordelijk voelt
woordelijk
voelt en daardoor
zijn geboorte
geboorte tot
totzijn
zijn,dood,
dood, in
ineen
eenzich
zichsteeds
steedsver=
ver=
van zijn
nieuwende maatschappij,
maatschappij, gedragen
gedragen door
door traditionele
traditionele
nieuwende
waarden.
deze samenleving
samenleving wordt
niet alleen
alleen
waarden. Met
Met deze
wordt hij niet
geconfronteerd,
zijn beurt
beurt bevrucht
bevrucht hij
hij die.
die. Uit
Uit
geconfronteerd, maar op zijn
de samenspraak
samenspraak die
bestaat tussen
tussen mens
mens en
en wereld
wereld
de
die er bestaat
wordt, iedere dag
dag opnieuw,
opnieuw, een
een nieuwe
nieuwe wereld
werdd geboren.
geboren.
Wanneer deze
deze dialoog
dialoog ophoudt, wanneer
wanneer de
de mens
mens alleen
alleen
maar volgt, zich aanpast, ondergaat,
ondergaat, wordt
wordt hij
hij onzeker,
onzeker,
verliest hij
hij tenslotte
tenslotte zijn
zijn vrijheid.
vrijheid.
verliest
In onze
onze huidige
huidige maatschappij
maatschappij is
is dit
dit gevaar
gevaarniet
nietdenk=
denk=
beeldig: : vaak
van buitenaf,
buitenaf, zowel
zowel in
in zijn
zijn
beeldig
vaak wordt
wordt er
er van
zijn vrije
vrije tijd,
tijd, z6
zó 'n'ndruk
drukop
ophem
hemuitge=
uitge=
arbeid
arbeid als
als in zijn
er van
van hem
hempersoonlijk
persoonlijk zó
wweinig
weinigge=
ge=
oefend, wordt
oefend,
wordt er
vraagd, dat
hij meer
meer geleefd
geleefd wordt,
wordt, dan
wel leeft.
leeft.
dan wel
vraagd,
dat hij
Sommigen
feit dat
dat wij
wij vaak
vaakuitgenodigd
uitgenodigd
Sommigenhebben
hebben het
het feit
worden am
om alleen
alleen maar
maar mee
te doen,
doen, zonder nochtans
nochtans
mee te
worden
persoonlijk te
moeten denken,
denken, de
de paradox
paradox van
van onze
onze
persoonlijk
te moeten
genoemd.
tijd genoemd.
De
jongeren beleven
beleven deze
oog op
op de
de
De jongeren
deze wereld
wereld met
met het oog
toekomst.
Zij warden
worden overspoeld
overspoeld door
doorvaak
vaaktegenstrij=
tegenstrij=
toekomst. Zij
inzichten, zowel
zowel op
op etisch,
etisch, filosofisch,
filosofisch,
dige meningen en inzichten,
dige
politiek
als religieus
religieus vlak.
vlak. Daardoor
Daardoor missen
missen velen
velen een
een
politiek als
menselijk
zien zij
zij de
de toekomst
toekomst veel
veel on=
on=
menselijk houvast,
houvast, en
en zien
zekerder tegemoet dan
dan de
de vorige
vorige generaties.
generaties.
zekerder
Bij de
rekening dienen
dienen gehouden
gehouden
Bij
de opvoeding zal daarmee rekening
worden, wil
wil men
men zo
zo gaaf
gaaf mogelijke
mogelijke mensen
mensen vormen.
vormen.
te warden,
Men zal van
van het
het kind,
kind,de
dejonge
jongemens
menszelf,
zelf,moeten
moetenver=
ver=
trekken en het
het contact
contact blijven
blijven bewaren
bewaren met
met de
de gestadig
gestadig
evoluerende
de jongere
jongere niet
niet
evoluerende maatschappij.
maatschappij.Wie
Wie naar
naar de
wie geen
geen oog
oog heeft
heeft voor
voor de
deons
onsomrin=
omrin=
luisteren kan,
kan, wie
gende,
steeds wisselende
wisselende wereld,
wereld .. mist
mist de
de fundamentele
fundamentele
gende, steeds
geschiktheid om
opvoeding te doen
doen en
en schept
schept
geschiktheid
om aan ware opvoeding
verkeerde
pedagogische verhoudingen.
plaats dat
dat hij
hij
verkeerde pedagogische
verhoudingen. In plaats
dienste staat
staat van
van de
de jongere,
jongere, komt
komt deze
deze laatste
laatste ten
ten
ten dienste
66
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dienste
van hem.
hem. Daardoor
Daardoor krijgt
krijgt hij
hij niet
niet eens
eens
dienste te
te staan van
de
om de
de problemen
problemen die
die in
in iedere
iedere jongere
jongere leven,
leven,
de kans am
te ontdekken.
Als
leider komt hij
hij hopeloos
hopeloos buiten de realiteit
realiteit te
te staan.
staan.
Als leider
Hij
uitsluitend vervormen,
vervormen, waar van
van hem
hem verwacht
verwacht
Hij kan uitsluitend
wordt
hij zou
ZJou vormen.
vormen. leder
Ieder vertrouw
vertrouwelijk,
mense",
wordt dat hij
• elijk, menses
contact zal
zal tussen
tussen de
de jongere
jongere en
en hem
hem ontbreken
ontbreken
lijk
lijk contact
omdat
geen rekening
rekening houdt
houdt met
met de
de twee
twee levende
levende
omdat hij
hij geen
basiselementen:
jongere en
en de
de werkelijkheid.
werkelijkheid.
basiselementen : de jongere
Pas
men ieder
ieder kind
kind de
demogelijkheid
mogelijkheid biedt
biedtzich
zichzo=
zo=
Pas als men
danig
ontwikkelen dat
zijn juiste
juis,te plaats
plaats in
in de
danig te
te ontwikkelen
dat het
het zijn
maatschappij
morgen kan,
durft en
enwil
wilinn.emen,
innemen,
maatschappij van
van morgen
kan, durft
is
er sprake
sprake van
vanvolledige
volledige opvoeding.
opvoeding.
is er
Daarom
de aandacht niet
niet uitsluitend
uitsluitend gericht
gericht zijn
zijn op
op
Daarom zal
zal de
het slagen van
individu in
in een
een wereld
wereld waarvan
waarvan de
de
van het individu
Zijn psychische
psychische gesteldheid
gesteldheid is
is
eisen
steeds wisselen.
wisselen. Zijn
eisen steeds
even belangrijk,
belangrijk, wil hij zich
zich als
als volwaardig
volwaardig mens
mens
zeker
zeker even
kunnen handhaven.
handhaven. Dit betekent
betekent dat
dat naast
naasthet
hetbijbren=
bijbren=
gen van zuivere
zuivere kennis
kennis en
eneen
eengespecialiseerde
gespecialiseerdevakop=
vakop=
denkvermogen, karakter, sociaal
sociaal begrip
begrip en
en
leiding,
leiding, zijn
zijn denkvermogen,
cultuur
even sterk
sterk dienen
dienen ontwikkeld
ontwikkeld te
te warden.
worden. On=
On=
cultuur even
en opvoeding
opvoeding zijn
zijn daardoor,
daardoor, in
integenstelling
tegenstelling
derwijs
derwijs en
met
vroeger, niet
niet meer
meer zo
zo streng
streng tetescheiden.
scheiden. Waar,
Waar,
met vroeger,
zoals
vroeger, nog
steeds de
de nadruk
nadruk ligt
ligt op
opde
deindivi=
indivi=
zoals vroeger,
nog steeds
gezin, het verwerven
verwerven van
van kennis
kennis
duele
duele opvoeding
opvoeding in het gezin,
in de
de school
school en
en de
de sociale
sociale opvoeding
opvoeding in
inde
dejeugdbewe=
jeugdbewe=
ging
clubhuis, komt
komt het er
er heden
heden meer
meer en
en meer
meer
ging of
of het clubhuis,
op
aan dat
dat men
men de
dejongere
jongere nergens
nergens isoleert
isoleert van
van het
het
op aan
tegenwoordige,
in zijn
zijn
tegenwoordige, ingewikkelde
ingewikkelde leven
leven en
en men
men hem in
totaliteit benadert.
In de praktijk komt dit
dit er
er op
op neer
neer dat
dat het
hetkind
kindde
demo=
mo=
gelijkheid
wisselende situaties te
te
gelijkheid geboden
geboden wordt
wordt steeds wisselende
hem een
een persoonlijk
persoonlijk antwoord
antwoordge=
ge=
beleven,
beleven, waarbij
waarbij van hem
vraagd
de oplossing
oplossing die hij
hij vindt
vindt niet
niet totaal
totaal
vraagd wordt.
wordt. Dat de
nieuw
minder belang
belang dan
dan dat het
het zijn
nieuw is,
is, is
is van minder
zijn oplos=
sing
waarvoor hij
hij zichzelf
zichzelf verantwoordelijk
verantwoordelijk voelt.
voelt.
sing is, waarvoor
De houding van
van de
de opvoeder
opvoeder isis daarbij
daarbij doorslaggevend.
doorslaggevend.
Hij
zijn, die
die in
in staat
staatisisteteaan=
aan=
Hij dient vooral een leider te zijn,
vaarden,
begrijpen en
en die
die gelooft
gelooft inindedemogelijk=
mogelijk:
vaarden, te
te begrijpen
heden
van de
de mens.
mens. Een
Eeneerlijk
eerlijkgevonden
gevonden oplossing
oplossing
heden van
dient
hem waardevoller
waardevoller te
een handig
dient voor
voor hem
te zijn
zijn dan een
of mooi antwoord,
niet helemaal
helemaal doorleefd
doorleefd is.
is. Zijn
Zijn
antwoord, dat niet
rol
te observeren
observeren hoe
hoe de
de jongere
jongere we
werkt
ral bestaat erin te
:rkt om
tot zijn
zijn persoonlijke
persoonlijke oplossing
oplossing te
te komen.
komen.

De hulp die hij biedt, kan er alleen in bestaan een
waaier van mogelijkheden voor te houden waaruit de
jongere zelf kiezen kan. Samen met hem en de groep
zal hij de gevonden oplossing dan eerlijk onderzoeken
en bespreken. Daaruit ontstaat een nieuwe situatie,
worden de inzichten verruimd, groeit vooral, bij de
opvoedeling, het vertrouwen in de opvoeder. Dit is de
basis van het noodzakelijk, menselijk contact waardoor
de jongere zich vrijwillig engageert. Het gesprek in een
richting groeit daardoor uit tot een dialoog, waarin de
fundamentele levensvraag kan gesteld worden : waar=
om ? Onbewust maakt de jongere aldus zijn eigen op=
voeding mogelijk.
Dit waarom ? maakt dat hij open blijft staan voor het
hem omringende leven. Hij leert erdoor waarnemen en
onderscheiden. Deze vraag stimuleert het zuiver denken
en leidt de jongere ertoe inzichten te verwerven, in=
plaats van uitsluitend kennis te vergaren. Ze verdiept
zijn beleving van de situaties waarin hij werkt, en
noopt hem zijn persoonlijke antwoorden daarop, ver=
antwoord te kiezen. Daardoor wordt zijn opvoeding
meer dan dressuur.

Manuele expressie : creeren van een groepsschilderij,
ontstaan uit de beleving van een creatief spel.

Voor de mens is kiezen niet alleen belangrijk, het is
noodzakelijk. Wie zich onthoudt, de moed en de durf
er niet voor opbrengt, uitsluitend volgt, die ondergaat
alleen, leeft niet bewust. Hij parasiteert uitsluitend op
de anderen.
Verantwoord kiezen geeft zin en gerichtheid aan het
leven. Door de keuzen die hij maakt, in de grote zowel
als in de kleine zaken, bouwt de mens niet alleen zijn
eigen leven op, maar werkt hij mee zowel aan de evo=
lutie van de structuur der gemeenschap als aan haar
cultuur.
Dat een mens kiezen kan, impliceert dat hij creatief is.
Waar God schept uit het niet, betekent creativiteit voor
de mens, het vermogen te kunnen kiezen.
Bij de kunstenaar kan dit het best worden nagegaan. De
opeenvolgende keuzen die hij maakt bij de bezieling van
zijn materialen tijdens het scheppingsproces, zullen uit=
eindelijk de norm en de betekenis bepalen van zijn crew=
tie. Noch de mens in 't algemeen, noch de kunstenaar in
het bijzonder, is deze creativiteit echter gegeven als een
verworvenheid, wel als een gave of een roeping. Het is
zijn opgave die te ontwikkelen. Uitsluitend door ze te

Verbale expressie : beleving van een brief aan Sara Burgerhart.

beoefenen kan hij ze, in mindere of meerdere mate, al
naar gelang zijn eigen begrensdheid, verwerven.
Vandaar het belang van creatief werk in de opvoeding.
Bij het creatief werken met jongeren gaat het dus
vooral am de ontplooiing van hun creatief vermogen.
Een creatieve levenshouding, waardoor men bewuster
en menselijker gaat leven, geldt als hoofddoel. Vandaar
dat het creatief proces, dat de jongere tijdens zijn wer=
ken steeds weer doormaakt, voor de opvoeder, belang=
rijker is dan het produkt dat er door ontstaat.
Er bestaat trouwens een fundamenteel verschil tussen
de creatie van een kunstenaar en deze van de jongere.
Waar het werk van de eerste ontegenzeggelijk beoor=
deeld dient te worden volgens algemeen geldende kunst=
normen, heeft dit van de tweede uitsluitend beteken.is
in functie van de zich ontwikkelende persoonlijkheid.
Van de kunstenaar verlangen we een bewuste bijdrage
tot en een verrijking van de cultuur. Zijn rijpheid, in=
spiratie en zijn verworven techniek spelen daarbij een
rol. De creatie van de jongere is enkel een tastbaar
stadium in zijn groei als mens. Waar alle kunst expres=
sie is, dient de expressie in de opvoeding, om waarde=
vol te zijn, geen kunst te zijn.
Omdat het doel niet gelegen is in de creaties zelf,
die de jongere voortbrengt, schuilt er groat gevaar in
gelijk welke show van zogenaamde kinderkunst. Men
gaat er doel en middel hopeloos verwarren. Men schept
een ongewenste sfeer, waarin vaak een verkeerde com=
petitiegeest aangewakkerd wordt. Bij de jongere groeit
daardoor een vals gevoel voor echte cultuurwaarden.
Als wij tonen wat we deden beogen we uitsluitend het
uitwisselen van ervaringen, het leggen van menselijke
contacten en het vormen van begrip. Dan is een peda=
gogisch opzet en een verantwoording daarbij echter
noodzakelijk.
Niet enkel de mooie of geslaagde resultaten dienen ge=
toond te worden. Zowel bij de lichamelijke, de verbale,
de muzikale als bij de manuele expressie is het onont=
beerlijk dat het werk van iedereen besproken wordt. Dit
noopt de jongere tot bezinning en verdiept zijn erva=
ringen.
Een loutere quotering ontneemt gewoonlijk aan de groep
iedere stimulans om eerlijk verder te werken, ze ver=
mindert daarbij aanzienlijk de betekenis van het crea=
tief werk voor de opvoeding.
Wil die bespreking zin hebben, dan dient ze een eerlijk
dialoog te zijn over het verloop van het creatief proces,
aan de hand van de bekomen resultaten. Pas dan zal de
jongere zich verantwoordelijk gaan voelen, niet alleen
voor het bereikte resultaat, maar ook voor de manier
waarop hij gewerkt heeft.
Daardoor zal hij het belang en de noodzakelijkheid ont=
dekken van een persoonlijke werkmethode. Die zal hij
ontwikkelen naar gelang zijn vertrouwen groeit in de
mogelijkheden die hij bezit. Aansluitend bij zijn per=
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socnlijke ervaringen zal door e'en eerlijke bespreking,
bij de jongere het bewustzijn groeien dat zijn creatie
de vrucht dient te zijn van zijn persoonlijke inzet en
de totaliteit van zijn kunnen : d. i. zijn durf, zijn wit,
zijn denken en zijn voelen.
Door de confrontatie met de creaties van anderen gaat
hij kritisch vergelijken. Daardoor leert hij onderschei=
den en apprecieren, inzien dat hun oplossingen niet
identiek dienen te zijn aan de zijne; dat vrijheid naast
verantwoordelijkheid ook verscheidenheid betekent. Hij
ontdekt erdoor nieuwe mogelijkheden, die de zijne ver=
rijken, maar ervaart tevens zijn eigen begrensdheid. Hij
krijgt begrip voor een persoonlijke visie, wat hem sti=
muleert om zijn eigen weg te volgen, maar ook open
te staan voor anderen. Hij leert ze erdoor begrijpen en
er positief=tolerant tegenover staan.
Dit maakt van hem een beter mens en helpt zijn sociaal
bewustzijn vormen. Stilaan verwerft hij inzicht in het
feit dat een andere visie en verschil in mogelijkheden
hem niet noodzakelijkerwijze scheiden van de anderen,
dat daardoor alle teamwork zin krijgt.
Wat bij samenwerken met anderen van de jongere ge=
vraagd wordt, kan hij enkel ervaren door dit praktisch
te beleven.
Waar hij bij het individueel werk uitsluitend op zich=
zelf is afgestemd, dient hij in de groep rekening te
houden met anderen, zonder nochtans zichzelf te ver=
liezen. Het team kan enkel tot een resultaat komen in=
dien er gezamenlijk gebouwd wordt.
Dit vergt, naast gemeenschappelijk overleg, de bereid=
heid van ieder groepslid om zijn verantwoordelijkheid
op te nemen en zich in te stellen op de anderen. Het
samen opgaan in e6nzelfde beleving stimuleert dit, sa=
men met de ervaring dat het gezamenlijk werk rijker
wordt naar gelang ieder zijn juiste plaats inneemt en
werkt op zijn hoogste niveau.
Zowel de lichamelijke, de verbale, de muzikale als de
manuele expressie bieden rijke mogelijkheden tot het
werken in groepsverband.
Bij het improviseren van creatieve spelen en de opbouw
van een dramatisch spel wordt de jongere echter op de
meest directe manier in een levende groepssituatie be=
trokken. Hij wordt, ieder moment opnieuw, geconfron=
teerd met anderen, in situaties die ontstaan in en door
een levende gemeenschap, waarvan hijzelf deel uit=
maakt. Voortdurend dient hij te dialogeren met een
steeds wisselende wereld waar hij middenin staat, die
hij intens beleeft en samen met de anderen opbouwt.
In het creatief spel ontdekt hij de rol van de persoon
in een levende gemeenschap. Hij ervaart de betekenis
ervan, en maakt zich klaar voor een creatief leven.
AUG. J. BAL
Inspecteur voor Dramatische Kunst
bij de Nationale Dienst voor de Jeugd.
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Creatief spel: beleving van Vlaams cultuur bezit : 'Opstand'
in het Gruuthuuse Museum te Brugge.
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Lichamelijke expressie: opz'ouwen van een machine,
op muziek, door de groep gecreëerd en opgenomen op band.

DE VJERSCHITllENDE
VIERSCHILIENDE
VORMEN VAN
VANEXPRESSIEE
EXJPRESSlllE
VORMEN
VERBALE
VERBALE EN L1CHAMELIJKE
liCHAMEliJKE EXPRESSIE
EXPRESSIE
Met een grote vanzelfsprekendheid
vanzelfsprekendheid gebruiken
gebruiken wij
wij iedere
iedere
dag
twee voorname
voorname expressiemiddelen
expressiemiddelen : de
de expressie
expressie
dag twee
woord (verbale
(verbale expressie)
expressie) en
en de
de expressie
expressie door
door
door het woord
de beweging
beweging (lichamelijke
(lichamelijke expressie).
expressie). Dit
Dit zijn
zijnaange=
aangC!=
de
boren mogelijkheden
mogelijkheden die
heel jong
jong leert
leert
boren
die ieder
ieder mens
mens al heel
zijn contactmiddelen
contactmiddelen bij
bij uitstek
uitstekom
omzich=
zich=
gebruiken, het zijn
de omringende
omringende wereld
wereld te ervaren
ervaren en
en te
te
zelf, de
zelf,
de ander en de
leren kennen.
kennen. Nauw
Nauw met
met het
het spreken
sprekenen
enbewegen
bewegenver=
ver=
leren
bonden
zijn stil
stil zijn
zijn en
enluisteren.
luisteren.
bonder zijn
De mens
mens die zich
zich verbaal
verbaal en
en lichamelijk
lichamelijk kan uiten,
uiten, die
die
De
van deze
deze beide
beide middelen
middelen in
ruime mate
mate gebruik
gebruik kan
kan
van
in ruime
maken
die bovendien
bovendien kan luisteren
luisteren en
en stil
shl zijn,
zijn, die
die
maken en
en die
mens
heeft een
een grotere
groteremogelijkheid
mogelijkheid ‘om
om gelukkig
gelukkig te
te
mens heeft
zijn
dan degene
degene wiens
wiensuitingsmogelijkheden
uitingsmogelijkheden beperkt
beperkt
zijn dan
zijn. Deze
Deze laatste
laatste voelt
voelt zich
zich buitengestoten,
buitengestoten, hij
hij heeft
heeft
zijn.
weinig of
geen contact
contact met
met anderen
anderen en
en door
doorde
devoort=
voort=
weinig
of geen
durende confrontatie
confrontatie met zijn
zijn omgeving
omgeving die hij
hij ervaart
ervaart
durende
dit anders zijn voor
veor hem
hem de
de mo=
mo=
als anders, zender
zonder dat dit
gelijkheid inhoudt om opgenomen
opgenomen te
te worden,
worden, wordt
wordt hij
hij
gelijkheid
onvrij.
Deze onvrije,
onvrije, geremde
geremde mens
mens werkt
werkt verarmend
verarmend
onvrij. Deze
op zijn
zijn omgeving.
omgeving.
Het geremd
geremd zijn
zijn is
is zeker
zeker geen
geennatuurlijk
natuurlijkverschijnsel,
verschijnsel,
Het
in die
die zin
zin dat
dat het
hetinindedeloop
loopvan
vanonze
onzeontwikkeling
ontwikkeling
in
vastgelegd zou
is een
een verschijnsel
verschijnsel dat
dat
vastgelegd
zou zijn.
zijn. Maar
Maar het is
veel voortkomt
voortkomt en
en waarvcor
waarvoorverschillende
verschillende oorzaken
oorzaken
veel
kunnen zijn.
zijn. Om een
een juist
juist beeld
beeld te
te krijgen
krijgen zullen
zullen wij
wij
kunnen
eerst
de gezonde
gezonde evolutie
evolutie in
gebruik van
van de
de taal,
taal,
eerst de
in het gebruik
en
daarna die
die van
van de
debeweging
beweging nagaan
nagaan
en daarna
Ik citeer
citeer hiervoor
hiervoor uit
uit Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychologie van
Ik
Prof. Dr. M.
M. J.J. Langeveld
langeveId het
hetvolgende
volgende::
Prof.
Wij zien
zien pier,
hier, wat
wat wij
wijinindedepsychische
psychischeontwikkeling
ontwikkeling
Wij
steeds
zien:: eerst
eerst een
een onspecifiek
onspecifiek funktioneren
funktioneren (er
(er
steeds zien
komt geluid
geluid uit
uit het
het kind)
kind)dan
daneen
eentoenemende,
toenemende,doch
doch
nog algemene
kind brengt
brengt
algemene gerichtheid
gerichtheid op
op de
de funktie
funktie (het kind
geluid
voort),
daarna
een
specifieke
gerichtheid
op de
de
geluid voort), daarna een specifieke gerichtheid op
funktie (het
(het kind
kindbrengt
brengteen
eenbepaald
bepaaldgeluid
geluidvoort).
voort).
Hierna
ontdekking van
taal. De
De taal
taal die
die
Hierna volgt
volgt de
de ontdekking
van de
de taal.
een
mogelijkheid
is
om
zich
de
dingen
eigen
te
maken
een mogelijkheid is om zich de dingen eigen te maken
door het noemen
noemen ervan,
ervan, een
een rijker
rijker en
envollediger
vollediger manier
manier
door
om
in
conl'act
te
treden
met
de
ander
en
een
hulp=
om in contact te treden met de ander en een hulp=
middel
bij
het
denken.
Het
is
een
middel
om
zich
te
middel bij het denken.
is een middel om zich te
verplaatsen in
tijd
en
ruimte,
om
te
gaan
combineren
in tijd en ruimte, cm te gaan combineren
en
abstraheren. In
In de
de beweging
beweging zien
zien we
we een
eensoort=
soort=
en abstraheren.
gelijkc
evolutie.
Vanuit
het
instinctief
bewegen
(ade=
gelijke evolutie.
het instinctief bewegen (ade=
.
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men,
drinken) groeit
kind naar
naar een
een bepaald
bepaald be=
beo
men, drinken)
groeit het
het kind
wegen,
nog ongeordend
ongeordend en veelal
veelal uitgelokt
uitgelokt door
door
wegen, maar
maar nog
de
omgeving, om
tenslotte te
komen tot
tot een
eenduel=
doel=
de omgeving,
om tenslotte
te komen
gerichte
specifieke beweging.
een eigen
eigen
gerichte specifieke
beweging. Het bewegen is een
taal,
en het
het lichaam
lichaam heeft
heefthiertoe
hiertoeoneindig
oneindig veel
veelmo=
mo=
taal, en
gelijkheden.
Het
open staan
staan voor
voor zijn
zijnomgeving,
omgeving, het
hetongebonden
ongebonden
Het open
zijn,
voortdurende ontdekking,
ontdekking, en
en de
de behoefte
behoefte om
om
zijn, de voortdurende
door
herhaling het
het ervarene
ervarene opnieuw
opnieuw te
te beleven,
beleven, zijn
zijn
door herhaling
kenmerkend
jonge kind.
kind. Als
Als de
de opvoeder
opvoeder het
het
kenmerkend voor
voor het
het jonge
kind
hierin stimuleert
stimuleert en
en hem
hem helpt
helpt deze
dezeaangeboren
aangeboren
kind hierin
mogelijkheden
mogelijk te ontwikkelen,
ontwikkelen, dan
dan
mogelijkheden zo
zo breed
breed mogeiijk
kan een
een gezonde
gezonde evolutie
evolutie plaatsvinden.
plaatsvinden. Maar
Maar wanneer
wanneer
het
kind inindeze
dezeontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang niet
niet geholpen
geholpen
het kind
wordt,
wanneer
zijn
omgeving
taal=arm
is,
de
is,
wanneer
de
wordt,
zijn omgeving taal=arm
hand wordt
wordt gelegd
gelegd op
op zijn
zijnbewegingsvrijheid,
bewegingsvrijheid, wanneer
wanneer
hij
niet harmonisch
harmonisch uit
uit kan
kan groeien,
groeien, maar
maar voortdurend
voortdurend
hij niet
gesnoeid wordt
weinig ruimte
het
wordt en weinig
ruimte krijgt,
krijgt, dan
dan wordt het
meer
beperkt in
in zijn
zijn uitingsmogelijkheden;
uitingsmogelijkheden; het
het
meer en meer beperkt
wordt
arm en
en dikwijls
dikwijls geremd.
geremd. Het
Het spreekt
spreekt vanzelf
vanzelf
wordt arm
dat
we de
de geremde
geremde evolutie
evolutie moeten
moeten tegengaan
tegengaan en het
het
dat we
geremde
zich te gaan
gaan uiten
uiten en
en
geremde kind
kind moeten
moeten helpen
helpen om
om zich
zich
ontplooien.
zich te ontplooien.
Het
creatief werk
werk is
is hiervoor
hiervoor een
eengelegenheid
gelegenheid bij
bijuit=
uit=
Het creatief
stek,
het brengt
brengt ontspanning,
ontspanning, het vraagt
vraagt geen
geen van
van te
te
stek, het
voren
doet een
een beroep
beroep op
op de
de
voren bepaald
bepaald resultaat,
resultaat, het
het doet
eigen
mogelijkheden, het geeft
geeft verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid en
en
eigen mogelijkheden,
het biedt zoveel
zoveel dat men
men steeds
steeds een
een keuze
keuze moet
moet doer.
doen.
Creatief,
scheppend bezig zijn in taal
taal en
en beweging,
beweging,
Creatief, d.
d. i. scheppend
vraagt
allereerst
een
loskomen,
een
vrij
zijn,
dan
vraagt allereerst een loskomen, een vrij zijn, en dan
worden
de beide
beide expressiemiddelen
expressiemiddelen werkelijk
werkelijk ervaren
ervaren
worden de
als
middelen die
helpen om tot
tot een
een diepere
diepere beleving
beleving te
te
als middelen
die helpen
komen,
om
zèlf
te
gaan
middelen
om
aan
an=
gaan
denken,
middelen
cm
aan
an=
komen, om zelf te
gedachte of
of ,emotie
derEn
emotie over
over te brengen.
deren een gedachte
Het
gebruik van taal
taal en
en beweging
beweging leidt
leidt bij
bij sommigen
sommigen
Het gebruik
tot kunst,
kunst, dit
dit isis zeker
zeker niet
nietde
debedoeling
bedoeling voor
vooriedereen.
iedereen.
Maar
creatief werk
leiden tot kunst en
en maakt
maakt dat
dat
Maar creatief
werk kàn
kan leiden
men
ervoor gaat
gaat openstaan.
openstaan.
men ervoor
Iedere
het geluk
geluk
Iedere uitdrukkingsmogelijkheid
uitdrukkingsmogelijkheid draagt
draagt bij
bij tot bet
van de
de mens
mens er
erdaar
daarverbale=
verbale= en
enlichamelijke
lichamelijkeexpressie
expressie
onze
dagelijkse uitdrukkingsmogelijkheden
uitdrukkingsmogelijkheden zijn
het
onze dagelijkse
zijn is
is het
van
groot belang
belang dat
dat ieder
ieder individu
individu deze
deze middelen
middelen in
in
van groat
ruime
leert gebruiken.
gebruiken.
ruime mate leert
E
V A E.
E. GERRETSEN
G E R R ETS EN
EVA

MANUELE EXPRESSIE
wat echt is, is waar en wat waar is
heeft waarde als uitdrukking.
In deze uiteenzetting over manueel werk wil ik niet
zozeer de nadruk leggen op het manuele als dusdanig
maar vooral de noodzaak ervan trachten te belichten.
Niet de bepaalde toepassing van zekere technieken
welke verder zullen besproken worden is van hoofd=
belang, maar de inzet van het individu, welke de gees=
telijke sfeer bepaalt van kreatief zijn. Het is deze inzet
van de menselijke persoonlijkheid die de waarde uit=
maakt van een bepaalde techniek die steeds een die=
nende rol heeft en slechts middel tot de kreatieve uiting.
Wie technieken leert zoals in vele scholen en jeugd=
bewegingen nog steeds gedaan wordt mist de ware
.zin van alle expressie. In de middelen welke de manuele
expressie gebruikt om de mens bewust te maken van
zijn innerlijk zijn en zich zelf te ontdekken liggen aan
de basis ritmegevoel en kompositie.
Het kind tekent zijn eerste krabbels ontstaan uit lust
van de beweging — ritmische klapoefeningen en be=
weging op muziek zijn hulpmiddelen tot het losmaken
van de mens op manueel gebied.
Vlug wordt het kind misleid en door het verplichte na=
tekenen of overtekenen misvormd. De menigvuldige
clichebeelden doden de spontanelteit en de fantasie.

Deze jonge mens geeft niets meer van zich zelf. Daarom
moet hij zich bevrijden om opnieuw te ontdekken de
primitieve aan de menselijke persoon inhaerente krach=
ten die hem kreatief maken.
Wanneer men de manuele vormen van expressie wil
indelen kan dit gebeuren door 1.) sterk bevrijdende
technieken, zoals finger=painting, schcuren en plakken,
blind boetseren en 2) minder bevrijdende technieken.
Een groepering langs de ontdekking van het tweedi=
mensionale en driedimensionale is sterk duidelijk in
volgende omschrijving. Tweedimensionaal : in het vlak,
met grafische middelen, met toonwaarde en kleur, bij
middel van druktechnieken en plakoefeningen.
Driedimensionaal : in de ruimte, met klei, boetseren,
beeldhouwen in zachte materialen, maskers en poppen
maken, bouwen van maquettes en eenvoudige decors.
Een van de bevrijdingstechnieken die van grote bete=
kenis is, is de finger=painting. Zij ontdekt in het vlak
het ritme (en dit langs de beweging) en de kleur. Het
kontakt met de materie breekt de vrees. Daarom is
dit een dankbare techniek voor allen die zich willen
losmaken uit de greep van het geleerde en de naboot=
sing, en niet zoals velen denken alleen nuttig voor kin=
deren.
Hierbij aansluitend, driedimensionaal is het werken met
klei. Het blind boetseren ontwikkelt het voelen van de

Maskers maken, kosturneren, dans, creatief musiceren : schakels in de opgang tot creatief leven.

vorm. Klei
Klei geeft
geeft de
de mens
mms plastisch
plastisch gevoel,
gevoel, hij
hij ontdekt
ontdekt
vorm.
ruimte. Langs
Langs het
het spel
s;Jel met
met handen
handenen
envingers
vingersont=
ont=
de ruimte.
en groeit
groeit de
de vorm.
vorm.
staat en
hier zoals
zoals bij
bijfinger=painting
finger=painting bestaat
bestaat het
hetonmid=
onmid=
Ook bier
dellijk kontakt
materie. Hij
dat uit
uit de
de
dellijk
kontakt met
met de
de materie.
Hij leert
leert dat
dingen ontstaan
ontstaandie
dieeen
eenwaarde
waardehebben
hebbenom=
om=
beheersing dingen
ze van
van hem
hem zelf
zelf komen.
komen.
dat ze
het geloof
geloof dat
dat de
de mens
mens moet
moet krijgen
krijgen in
in zich
zich zelf,
zelf, in
in
In het
kunnen, speelt
speelt ,de
aardappeldrukeen
grote rol.
rol.
zijn kunnen,
de aardappeldruk
een grote
willekeurig snijden
snijden van
van zeer
zeereenvoudige
eenvoudige vrije
vrijevor=
var=
Het willekeurig
men brengt
brengt vlug
vlug vele
vele mogelijkheden
mogelijkheden in
in de
detoepassing.
toepassing.
men
de verschillende
verschillende vormen
vormen ritmisch
ritmisch te
te herhalen
herhalenont=
ont=
Door de
staan op
op het
het blad
blad nieuwe
nieuwe kombinaties.
kombinaties. Juist
Juist deze
deze doer
doen
staan
de zin
zin voor
voor kompositie
kompositie groeien
groeien en
ontdekt dat
dat in
in
de
en men
men ontdekt
één enkel
enkel patroon
patroonzeer
zeervele
velemogelijkheden
mogelijkhedenzitten.
zitten.Krea=
Krea=
een
tiviteit is onuitputtelijk.
onuitputtelijk. Wanneer
Wanneer men
men dit
ditontdekt
ontdektbe=
be=
tiviteit
het boeiend
boeiend te
te worden
wordenen
ennanadedetoepassingsmoge=
toepassingsmoge=
gint het
lijkheden op
gebied van de
de vorm
vorm volgt
volgt het
hetzoeken
zoeken
lijkheden
op het gebied
naar kleur.
kleur. Vorm
Vorm en kleur
kleur worden
worden een.
één. Zo
Zo opent
opent de
de
naar
aardappel ons
de weg
weg naar
naar nieuwe
nieuwe ritmen
ritmen en
ennieuwe
nieuwe
aardappel
ons de
kompositiemogelijkheden. Langs
Langs eenvoudige
eenvoudige middelen
middelen
kompositiemogelijkheden.
komt
men
tot
de
ontdekking
van
datgene
wat
ieder
komt men tot de ontdekking van datgene wat ieder
mens
bezit
maar
bij
velen
sluimert
en
geremd
werd.
mens
maar bij velen sluimert en geremd wend.
Zoals aardappeldruk
aardappeldruk went
opent blader=
blader= en
en plantendruk
plantendruk de
de
Zoals
weg
naar
kleur
omdat
de
kleur
op
de
bladeren
aange=
weg
kleur omdat de kleur op de bladeren aange=
bracht geen
geen moeilijkheden
moeilijkheden biedt
biedt wat
wat de
de tekening
tekeningbe=
be=
bracht
treft. Het
Het zal
zal een
een oefening
oefening worden
worden met
met bladeren
bladeren en
en
treft.
takjes
nieuwe planten
planten te
te creeren.
creëren. De
De vorm
vorm wordt
wordtbe=
be=
takjes nieuwe
gemaakt door
door het
het afdrukken
afdrukkenzoals
zoalsbij
bijaardappel=
aardappel=
wust gemaakt
druk en
en de
de andere
andere druktechnieken.
druktechnieken. Velen
Velen kunnen
kunnen niet
niet
meer tekenen
tekenen omdat
omdat zij
zij door
door de
de opvoeding
opvoeding van
van slaafse
slaafse
meer
nabootsingen
buiten leren
leren geen
geen durf
durfmeer
meerbe=
be=
nabootsingen en
en van buiten
zitten zich zelf
zelf te
te zijn.
zijn.
Bij
van
Bij aardappel=
aardappel= en
en bladerdruk
bladerdruk alsmede
alsmede bij
bij het maken van
monotypes en
en collages
collages wordt
wordt langs
langs een
eeneenvoudige
eenvoudigetech=
tech=
niek
geloof terug
terug gegeven
gegeven in
in het
het kunnen.
kunnen. Vele
Vele
niek het geloof
moeilijkheden
van de
de vorm
vorm worden
wordenbe=
be=
moeilijkheden en
en vooral
vooral deze van
paald
voor gebracht
gebracht als
als eenvoudig
eenvoudig en
en gemakkelijk
gemakkelijk
paald naar voor
te
bereiken. Het resultaat
resultaat isis inderdaad
inderdaad vlug
vlug bekomen,
bekomen,
te bereiken.
maar
voornamer is,
is, is
is dat
datmen
menopnieuw
opnieuwgaat
gaatgeld=
gelo=
maar wat voornamer
ven
leven van de
de dingen
dingen die
d1e men
men langs
langs de
de kleur
kleur
yen in het leven
en de toevallige
toevallige vormen
vormen gaat
gaat,ontdekken
ontdekken als
als nieuw.
nieuw.Sa=
Sa=
men
met
deze
ontdekking
groeit
langzaam
de
eerbied
men
deze ontdekking groeit langzaam de eerbied
voor
materiaal dat
dat middel
middel is
is tot
totuitdrukking.
uitdrukking.
voor het materiaal
Sterk
aansluitend
bij
kleiwerk,
als
driedimensionale
Sterk aansluitend bij kleiwerk, als driedimensionale
uiting
en
voor
de
ontwikkeling
hiervan,
het maken
maken
uiting 'en voor
ontwikkeling hiervan, is het
van maquettes,
maquettes, poppen en
en maskers.
maskers. Poppen
Poppen en
en maskers
maskers
hebben
meer betekenis
betekenis wanneer
wanneer ze
ze gebruikt
gebruikt worden
worden
hebben meer
in een spel,
spel, anders
anders missen
missen zij
zij de
de kreatieve
kreatieve noodzaak.
noodzaak.
Al
deze technieken
technieken kunnen
kunnen individueel
individueel of
of als
alsgroeps=
groeps=
Al deze
werk uitgevoerd worden. Zeer
Zeer belangrijk
belangrijk is
is het
hetgroeps=
groeps=
schilderij
en vooral
vooral kinderen
kinderen samen
samenmoe=
moe=
schilderij waar
waar mensen en
ten
bouwen
met
handen
en
geest.
Het
kan
als
één
ge=
ten bouwen
handen en geest. Het kan als een ge=
heel
groeien
aan
de
wand
en
dit
is
de
meest
zuivere
heel groeien aan de wand en dit is de meest zuivere
vorm
kan uit
uit delen
delen bestaan
bestaan die
die men
men achteraf
achteraf
vorm of
of het kan
samenbrengt.
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Samen
en zelf
Samen bespreken
bespreken en
zelf oplossingen
oplossingen zoeken,
zoeken, in de
de
konfrontatie ligt de
de waardering
waardering voor
voor het
het werk
werk van
vanan=
an=
konfrontatie
deren. Manueel
Manueel groepswerk
groepswerk opent nieuwe
nieuwe wegen
wegen daar
daar
deren.
waar men
men zoekt
zoekt naar
naar een
eensamengaan
samengaan van
vandedemonu=
monu=
waar
mentale kunst
de architektuur,
architektuur, van
van dans,
dans, toneel
toneel en
en
mentale
kunst en de
dekor. Manuele
Manuele expressie
expressie wordt alzo
alzo middel
middel om
om langs
langs
dekor.
vrije maar
maar doelgerichte
doelgerichte leiding,
individu ---per=
per=
vrije
leiding, het
het individu
soonlijk -— en de
de groep
groep —
- sociaal
sociaal aspekt —
- langs
langs een
een
soonlijk
wereld van
vormen, kleur
en ruimte,
ruimte, kultureel
kultureel op
op tete
wereld
van vormen,
kleur en
Zo heeft
heeft de
demanuele
manueleexpressie
expressieeen
eensocia.al
sociaaleste=
este=
voeden. Zo
tisch aspekt
aspekt waar
waar de
de weg
weg naar
naar het
het begrijpen
begrijpen van
van het
het
tisch
open ligt.
ligt.
kunstwerk open
moeten houden
houden met
met de
de groei
groei van
van
De leider zal rekening moeten
sociaal estetische
de groep
groep en
en de
de normen
normen
een sociaal
estetische waarde
waarde in de
die er naar
naar toe
toe leiden
leiden eerbiedigen.
eerbiedigen. Hij
Hij zal
zal datgene
datgene wat
wat
die
goed is
niet goed
goed is
is onderscheiden
onderscheiden in
in echt
echt en
en niet
niet
goed
is en niet
echt, zonder
zonder aandacht
aandacht te
te schenken
schenken aan
aan een
eenestetische
estetische
echt,
waarde
het werk.
werk.
waarde van het
krijgen maar
maarwaarde
waardewanneer
wanneerzezege=
ge=
Al deze technieken krijgen
geven
een geest
geest van
van zelf
zelfvinden
vindenen
enontdek=
ontdek:
geven worden
worden in een
ken. Wie
Wie nabootst
nabootst of
of anderen
anderen verplicht
verplicht na
na teteboot=
boot=
ken.
sen,
bewijst dat
hij niet
niet begrijpt
begrijpt mensen
mensen op
op te
te
sen, bewijst
dat hij
voeden
tot
een
volwaardige
persoonlijkheid.
Hij
geeft
voeden
een volwaardige persoonlijkheid. Hij geeft
anderen
zich zelf
zelf te zijn.
zijn. Ik
Ik geloof
geloof dat
dat
anderen nooit
nooit de
de kans
kans zich
manuele
brengen naar
naar het
het
manuele expressie
expressie de
de mens
mens terug
terug kan brengen
respekt
hij maakt
maakt met
met zijn
zijn handen
handen maar
maar nooit
nooit
respekt van
van wat hij
met
de handen
handen alleen;
alleen; de
de geest
geest bekroont
bekroont en
en geeft
geeft de
de
met de
waarde.
en knutselen
knutselen zonder
zonderscheppende
scheppende
waarde. Handenarbeid en
geest
met manuele
manuele expressie
expressie te
te maken
maken en
en
geest hebben
hebben niets met
zijn slechts dode dingen naast
naast de
de levend
levend zoekende
zoekende mens.
mens.
Het is niet
niet toevallig
toevallig dat in
in deze
deze tijd
tijd waar
waar men
men de
dekrea=
krea=
tieve
van de
de mens
mens opnieuw
opnieuw ontdekt,
ontdekt, men
men terug
terug
tieve kracht
kracht van
gaat
de bronnen
bronnen van
van menselijke
menselijke uitdrukking.
uitdrukking. In
In
gaat naar de
enkele
de prehistorie
prehistorie getuigen
getuigen tekeningen
tekeningen
enkele grotten
grotten uit de
van
de 'eerste
manuele expressievormen
expressievormen van
de mens.
mens.
van de
van de
, eerste manuele
Wat
belangrijk is
is bij
bij deze
deze beschouwing,
beschouwing, is
is dat
dat deze
deze
Wat belangrijk
niet
los staat van
van het
het leven
leven van
van de
de mens
mens in
in zijn
zijn vele
vele
niet los
uitdrukkingsvormen.
niet alleen
alleen:
lichamelijke
uitdrukkingsvormen. Zij
Zij staat niet
: lichamelijke
expressie
--taal
taalenenzang;
zang;muzi=
muzi=
expressie- —dans;
dans;verbale
verbale
kale
muziek; manuele
manuele expressie
expressie —
- beeld,
beeld, kwamen
kwamen
kale --- muziek;
uit
de behoefte
behoefte zich
zich mede
mede te
te delen
delen en
enhielden
hielden steeds
steeds
uit de
verband
om uitdrukking
uitdrukking te
te geven
geven aan
aanvreug=
vreug=
verband met elkaar om
de
leven en
en dood.
dood.
de en smart, leven
Zo
moeten ook
ons de
de tema's
tema's van
van manueel
manueel werk
werk
Zo moeten
ook bij
bij ons
komen
andere vormen
vormen van
van expressie
expressie en
en onze
onzeom=
om=
komen uit andere
geving.
bezoek aan
aan een
een tentoonstelling,
tentoonstelling, een
een ver=
ver=
geving. Het
Het bezoek
haal,
een tekst,
tekst, een
een spel,
spel, een
een lied,
lied, een
een wandeling,
wandeling, en
en
haal, een
alle
het dagelijks
dagelijks leven
leven kunnen
kunnen aanleiding
aanleiding
alle dingen
dingen uit
uit het
geven
manuele expressie.
expressie.
geven tot manuele
De
meer dekoratief
dekoratief gerichte
gerichte technieken
technieken brengen
brengen ons
ons
De meer
versieringsmogelijkheden
programma's, stoffen,
stoffen,
versieringsmogelijkhedenvoor
voor programma's,
inpakpapier,
deze wijze
wijze kunnen
kunnen wij
wij
inpakpapier, het
het interieur.
interieur. Op
Op deze
het
leven van
van vele
vele mensen
mensen rijker
rijker maken.
maken.
het leven

TOON
HAENEN
TOON HAENEN
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MUZ1KALE EXPRESSIE
Waarom wordt in de huidige maatschappij
de nood aan muzikale opvoeding
veel duidelijker aangevoeld ?
Sinds de uitvinding van de radio werd de muziek die

raar of uitvoerder een invloed ten goede of ten kwade
uitoefenen. Wij moeten dus kunnen kiezen en oordelen
over de waarde van de muziek. De vraag is : kan onze
jeugd dit ? Enkele vaststellingen van bevoegde muziek=
opvoeders kunnen ons het antwoord geven.
— „ Een mooi uitziende jonge kerel, met een onge=
schoolde stem, komt een liedje kraaien en onmiddellijk
is hij de of god van een bruisende, onopgevoede jeugd.
Hij dient zich dan aan te melden met een grote gitaar,
waar hij slechts de meest stuntelige begeleiding kan
uithalen. Fonoplaten, radio, T.V. geven hier de tom
aan van misselijkheid en onzinnigheid door op alle mo=
gelijke manieren deze zaken aan de mensen voor te
schotelen ". (Em. Hullebroeck)
„ Onze jeugd ondergaat een sterke invloed van de
gecommercialiseerde Jazz= en Schlagermuziek, wier sub=
stantie een sentimentaliteit is van slecht alooi en die
door haar grote verspreiding langs film en radio tot een
gewoonte is geworden en de reine waardenbelevenis bij
jeugd en yolk verdringt. Deze muziek die ontstaan is
in de haven= en nachtkroegen van New=Orleans en
Chicago en niets meer te maken heeft met de oorspron=
kelijke volksmuziek der negers van Amerikaanse plan=
tages, dieze muziek die door een ware wereldindustrie
verspreid wordt, verspreidt slechts platte geestigheid
die echter goedkoop en fascinerend inwerkt op onze
jeugd. In tekst en muziek der Schlagers openbaart zich
het gehele wezen van een weinig bezinnende, moreel
geschokte tijd ". (Prof. Andries)
„ Vele uitingen van wat men ontspanning noemt
en beter pseudokunst zou heten, stammen uit het cir=
cus, de recordklopperij of eenvoudigweg de meest ge=
raffineerde uitbuiting van de lager zinnelijke mens. Het
zijn alle zovele verkrachtingen van de ware Homo Lu=
dens geworden. Het ergerlijke is dat ze ook in milieus
waar men dat niet verwacht, als vanzelfsprekend en
zelfs noodzakelijk worden aanvaard ". (I. De Sutter)
Conclusie van deze eerste bedenking : als onze maat=
schappij zo doordrongen is van muziek, en deze muziek

in vroeger eeuwen het voorrecht was van een bepaalde

een invloed ten goede of ten kwade kan uitoefenen op

klasse, zoals de adel en de kerk, de meest populaire
kunst. Waar vroeger slechts een deel van het yolk ge=
regeld in kontact kwam met de muziek is iedereen nu
in de gelegenheid zonder grote opoffering van tijd en
geld, te genieten van deze kunst.
De enorme verspreiding en de steeds grotere perfectie
van onze mekanische reproductiemiddelen als radio,
T. V., taperecorder en grammofoon maakt bijna van
ieder huiskring een auditiezaal in het klein.
Feestvieren zonder muziek is bijna ondenkbaar. Wat
zou een dansfeest betekenen zonder muziek ? En wat
een religieuze plechtigheid zonder de biddende of soms
jubelende sfeer die de muziek er moet brengen ?
Onze mensen worden langs alle kanten met muziek
overspoeld. Men kan zich het leven bijna niet meer in=
denken zonder muziek. Die muziek kan nu op de luiste=

een mens, dan moeten wij in de opvoeding van de jeugd
zeker zorg besteden aan de muzikale opleiding. Daarom
is muziekopvoeding een acuut probleem. Het is niet
alleen een wens maar het wordt voor ieder opvoeder
een dwingende plicht. Gezond muzikaal leven vraagt
een ernstige opleiding daartoe.

Wordt er aan die nood verholpen ?
Het beste middel om de jeugd muzikaal op te voeden is
de actieve beoefening van de muziek. Het muziekon=
derricht is in de meeste van onze scholen ontoereikend.
Er is een gebrek aan bekwame leerkrachten en daarbij
wordt in het leerplan het muziekonderwijs stiefmoeder=
lijk behandeld.
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het hoofd en de handen vol hebben om hun overdadig
gevulde leerprogramma's te kunnen opnemen en ver=
wekken, zodat praktisch de nodige tijd ontbreekt voor
het beoefenen van de muziek.
toch ben ik er persoonlijk van overtuigd dat de door=
slaggevende reden is : de verouderde muziekmethode
waarmede wij onze moderne jeugd gedurende lesuren
willen boeien.
Het muziekonderwijs in ons land is op de meeste plaat=
sen achterlijk en verouderd.
De muziekconservatoria en de stedelijke muziekscholen
steunen als beroepsonderwijs op een doorgedreven se=
lektie van de meestbegaafden. De leerlingen vragen er
muziek en krijgen techniek, waardoor ze afgeschrikt
warden en van hen een bovenmenselijke inspanning
gevraagd wordt om te volharden. Om te mogen een
instrument bespelen omdat hij de muziek al spelend in
zijn Leven wil integreren motet een leerling 5 of 6 jaar
notenleer blijven volgen. Deze modellessen van passief
reproduceren bevatten zodanig veel elementen die een
gewoon liefhebber niet nodig heeft om als lekenmuzi=
kant wat plezier te hebben aan de muziek dat vele kin=
deren in plaats van geholpen te worden door dit under=
richt schrik krijgen van de muziek en het laten steken.

MiSrne- ,
Waar ligt de oplossing

Er werd vastgesteld dat 20 O /0 der kinderen muzikaal
begaafd zijn, en 20 ° /0 niet begaafd, terwin 6o 1)/o mu=
zikaal vormbaar. De leraar moet zich in zulke klas
aan de middelmaat aanpassen zodat de 20 0/0 begaaf=
den niet tot ontwikkeling kunnen komen. Deze kin=
deren hebben daarom de muziekschool nodig, waar
oak minder begaafde, cloth muzikaal=vcrmbare leerlin=
gen spoedig op dreef komen.
Hoe komt het dat zees veel van cnze leerlingen die
zich met veel moed hebben laten inschrijven in onze
muziekscholen en conservatoria het zo vlug opgeven ?
— de jeugd wordt sterk aangetrokken door een keus
van ontspanningen welke Been of weinig eisen stellen,
by. de steeds toenemende belangstelling voor allerhan=
de sportmanifestaties om daar de roil van passieve sup=
porter te gaan vervullen.
— de uitbreiding van de passieve ontspanningsmoge=
lijkheden aan huffs.
— het vergemakkelijken en vergroten van de vervoer=
mogelijkheden met als gevolg een veelvuldiger ver=
plaatsen van de familie (zo blijft er minder tijd over
vcor het bespelen van een instrument)
— het feit dat leerlingen uit het middelbaar onderwijs
(om nog niet te spreken van het lager onderwijs) thans
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Naast de door de conservatoria verstrekte, en doelbe=
wust professioneel getinte vorming moeten Volks=
muziekscholen opgericht worden waar men zich tot
alien richt. Dus uitsluitend bestemd voor de vorming
van muzikantenliefhebbers. Een der voornaamste ob=
jektieven van die scholen moet zijn het wekken van
de musiceervreugde. Het allereerste dat wij moeten be=
ogen met ens muziekonderricht bij beginnelingen is,
ze enthousiast maken voor de muziek. Achteraf zullen
ze wel de nodige wilskracht vinden om de saaiere tech=
niek van een instrument aan te pakken.
Dit nieuw soort muziekonderwijs van de Volksmuziek=
school moet alleen de baan effenen en aan de meest=
begaafden leerlingen de nodige moed geven om, dank
zij de reeds gesmaakte musiceervreugde, te volharden
in de stedelijke muziekschool of Conservatorium, zich
verder op een of ander instrument te bekwamen indien
ze dit verlangen.
Wat de beginnende muziekliefhebber op de eerste
plaats zoekt is : speelvreugde. Deze wordt vooral in
de hand gewerkt door het gebruik der Orff=methode en
het creatief musiceren.
De veelzijdige en rijke inhoud van deze methode werd
reeds vroeger op uitstekende wij ze in West=Vlaanderen
beschreven door M. Andries en I. De Sutter.
Het nieuwe in deze muziekmethode ligt voor een deed
in de zoerktuigen, de Orffinstrumenten die vooral goed
aangepast zijn aan de jeugdmentaliteit. De muzikale

is in even sterke mate bij het kind aanwezig als bij de
kunstenaar. Deze spontane uitdrukkingsbehoefte moet
de opvoeder nu ontwikkelen en aanmoedigen, zeker niet
remmen. Het staat vast dat een kind door het zelf

actief omgaan met de muziek dieper zal doordringen
tot de muzikale grondvormen als melodie, ritme, har=
monie. Een opstel van een kind wordt nooit gemaakt
om uitgegeven te warden maar om dieper door te
dringen tot de inhoud van de moedertaal om de kinde=
ren er systematisch toe te brengen in hun opstel hun
gedachten en gevoelens onder woorden te laten brengen.
Een muzikale improvisatie laat het kind doordringen
in de gevoelswereld der muziek. Er is hier gem sprake
van eens iets te gaan experimenteren, het is uit inner=
lijke noodzaak dat een kind zich vrij wil uiten.
Wie een demonstratie heeft meegemaakt waar kinderen
creatief musiceren zal bij dit primitieve zelfdcen niet de
creatie als het belangrijkste aanzien hebben maar wel
het scheppingsproces waardoor het scheppend kind

improvisatie aanvankelijk minder esthetisch verant=
woord kan zijn.
Als men een kind reeds vanaf de eerste kontaktname
met de muziek alle esthetische normen geeft waaraan
het moet beantwoorden in zijn creatieve verwezenlij=
kingen, dan remt men dit kind reeds in de vreugde
van het zelf doen.
Om alle mogelijke remmingen weg te werken waardoor
een kind de muzikale krachten die in hem latent aan=
wezig zijn kan ontdekken neemt men best zijn toe=
vlucht tot bevrijdende technieken :
We gaan uit van het ritme, het meest intuitieve, het

meest natuurlijk en levende element in de muziek. Al=
leen het ritme maakt de scheppende krachten wakker
(Orff). Ook bij de melodische improvisatie gaat Orff
van een bepaald ritme uit.
Als voorstadium van ritmische improvisatie kan het
voor= en naklappen komen. Of naar eigen aanvoelen
klappen wij het grondritme bij allerlei gezongen en ge=
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speelde muziek als die er zich toe leent. Wij trachten
een ritmische ostinato te bekomen die daarbij past.
Nadi en krijgt elk de kans afzonderlijk zijn eigen rit=
misch ostinato ten gehore te brengen. leder goed be=
vonden ritme wordt door de ganse groep overgenomen.
Geleidelijk kunnen ook stampritmes, knieslag en vin=
gerknippen erbij gevoegd worden.
Dit ritmisch actief zijn, dit meedoen en mede gevoelig
reageren op de muziek bewerkt tenslotte dat de leer=
lingen de werken door en door leren kennen. Men ont=
wikkelt hun gevoel voor vorm en voor karakterverschil
van werken, men improviseert, m. a. w. er is spontane
uiting.
Dit ritmisch meeleven met een muziekstuk kan ook zeer
discreet gebeuren door enkele lichte slaginstrumenten
zonder bepaalde toonhoogte (bv. triangel, handtrommel).
Er moet gezamenlijk worden overlegd welke slaginstru=
menten bij een bepaald stuk het best zouden passen.
Een ritmisch vraag= en antwoordspel kan ook heel wat
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muzikale krachten bij het kind wekken. Zich leren in=
leven in het klimaat van het metrum, de symmetrie
van het antwoord leren aanvoelen, enz. Dergelijke fak=
toren spelen een grate rol in de muziekbelevenis. Die
vreugde aan ritme en klankenspel kan eveneens ge=
vonden worden in ritmische canons en rondo's met
improvisatie van het stroofje. Eveneens in het zoeken
van een prettige ritmische ostinato voor liederen en
folkloreteksten.
Na deze bevrijdende technieken althans voor oudere
leerlingen (voor een lagere afdeling zouden wij dit te=
gelijk doen) zouden wij de vreugde aan ritme en klank
willen haler uit onze taal (bv. namen van personen,
bloemen...) Overeenstemmend met het taalvermogen
en zijn evolutie zoals het bij de mens en het kind tot
volwassene verschijnt, vervolgen wij met woorden=
reeksen (naar klank en inhoud bij elkaar gebracht) uit=
roepen, spreuken, plezante folkloreteksten enz... (zie
Orffbun del) .

Dergelijke activiteiten moeten uitgroeien tot een ware
vreugde aan ritme in de muziek, tot een meer bewuste
ervaring van de rijke verscheidenheid in het ritmisch
leven der klanken.
Voor oudere leerlingen met wie men begint te musi=
ceren zouden wij wederom pas na de reeds vermelde
bevrijdende technieken komen tot het opbouwen van
louter instrumentale vormen als by. pentatonische ron=
do's, dansen en stemmingsstukken op een gegeven of
zelfgevonden ostinato's.
Ook met de Orffinstrumenten hoede men er zilch voor
dat de techniek de spontane uiting zou gaan verdringen.
Dit pentatonische improvisatiespel op de staafspelen
van het Orffinstrumentarium (aanvankelijk met 3, dan
4 en 5 staafjes) zonder dat reeds aan een tekst moet
gedacht worden, samen met het voor= en naspelen op
de ins trumenten en het voortzetten en voltooien van
melodieen, kunnen we eveneens als een bevrijdende
techniek aanzien die het scheppend vermogen bevordert
en remmingen apheft.
Na deze bevrijdende technieken op het Orff=instrumen=
tarium zouden wij het opbouwen van liederen met een=
voudige bourdon=begeleiding op staafspelen en slag=
werk plaatsen.
Aanvankelijk mag dit nabootsend zijn (de klank of rit=
mische imitatie komt best uit de tekst zelf). Nadien
komt het zuivere muzikaal bouwen van melodie en
begeleiding.
Op zuiver vocaal gebied kan de meescheppende activi=
teit leiden tot het ontstaan van melodieen op folklore=

teksten en de bewerking tot meerstemmigheid ervan.
De creatieve vorming van het harmonisch gevoel zal de
leerling leiden tot gevoeligheid voor de polyfonie of
harmonie in een muziekstuk.
Toch moeten wij bier aanmerken dat wanneer een
kind over niet veel stemvaardigheid beschikt een zuiver
vocale improvisatie het scheppend vermogen zal rem=
men.
Bij dit creatief musiceren willen we graag nog dit aan=
merken : het gaat er niet om een vrij fantaseren zonder
enig doel noch plan. Vrijheid is zeker de basis van alle
expressiewerk. Dit mag echter niet verward worden
met losbandigheid.
Naast de grate eerbied die wij als opvoeder moeten be=
tonen voor alle muzikale kreatie van het kind moeten
wij het leiden en helper om steeds de gepaste keuze
te doen overeenkomstig de aanwezige aanleg en ont=
wikkelingsgraad. Het kind mag zeker nooit in zijn on=
beholpenheid gelaten worden.
De vernieuwing van het muziekonderwijs is bij ons
in Vlaanderen begonnen, maar zeker nog niet voltooid.
Indien wij op muzikaal gebied zo traag uit de kinder=
schoenen groeien dan is het omdat deze vernieuwing
meestal en alleen steunt op ernstige privaat=initiatieven
van bekwame en durvende muziekpedagogen.
Een onverpoosde werking moet deze onderneming in
haar opzet doen slagen.

Muzikale expressie : creeren van ritrnen op Orff instrumenten.
-

PAUL HANOULLE

FOTOGRAFIE ALS EXPRESSIEMIDDEL

DE NATIONALE FOTOWEDSTRIJDEN VOOK DE JEUGD

Uit dit konfronteren vein het eigen gemoed met een zuivere vorm van waarheid —
door middel van het fotografisch beeld ontwikkelt de jonge mens in een geest
van waarheid ook een onverzettelijke drang naar goeciheid : het is bekend dat uit
het samenspel van waarheid en goedheid het gevoel voor echte schoonheid ontluikt.
Wie dit uit zichzelf heeft achterhaald, heett ook zijn vorming voitooid, beter dan in
de beste sociale levenssfeer. Daarom mag de schoolfotografie worden aangezien als
het meest passend middel om de opvoeding te verzorgen van onze huidige jeugd. Het
is pijnlijk vast le stellen, hoe weinig van schoolwege daarvoor wordt gedaan, enkele
gelukkige uitzonderingen niet te na gesproken.
(Dr. M. Grypdonck t. g. v. de proclamatie van de Nationale Fotowedstrijd voor de Jeugd 1960)

Sinds 1957 richt Gevaert=Fotoclub Antwerpen jaarlijks
een nationale fotowedstrijd in voor de jeugd. Met pu=
bliciteit voor een firma van wereldfaam, waarop ons
land ekonomisch trots mag zijn, heeft de onderneming
vrijwel nets te maker. Zij wil slechts de jongeren die
fotograferen mede in de beweging opnemen nu in de
scholen nieuwe metodes voor scheppende muzickbe=
oefening e. d. m. worden toegepast. Heel gemakkelijk
is dit niet, en de laatste zin uit het aangehaald citaat
laat daarover geen twijfel bestaan. De jonge foto=
amateur kan slechts in zeldzame gevallen steun vinden
bij een jeugd=fotoclub. Waar deze bestaan worden
ondertussen verbluffende resultaten bereikt. De leden
kunnen gaandeweg hun bekwaamheid vervolmaken en,
in secundaire orde, 'n gored figuur slaan in de wedstrij=
den waarvan spraak. Dit wordt door de feiten bewezen.
Sommige deelnemers blijken zelfs abonnent te zijn op
de mooie ereprijzen. Toch betreft het geenszins een
kompetitie om de kompetitie. De inrichters, en met hen
de openbare besturen die de wedstrijd jaarlijks patro=
neren en begiftigen, zien op de allereerste plaats het
opvoedend middel.
Deelneming kan gebeuren in een van de volgende
reeksen :
A.
B.
C.
D.
E.

Lagere scholen (van het vijfde leerjaar af);
Middelbare scholen (athenea, colleges, lycea, enz.);
Technische en beroepsscholen;
Normaalscholen;
Jeugdgroeperingen en individuelen (sinds 196o).

Dit is de kortste en ook de meest verantwoorde weg
om de kandidaten te bereiken. Van jaar tot jaar heeft
het initiatief daardoor kunnen winner aan omvang en
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deels ook aan kwaliteit. Voor elke wedstrijd is er een
opgelegd thema t. w.
1957 : Vakantiegenoegens
1958 : Expo '58
1959 : Folkloristische gebruiken,
gewoonten en ambachten
1960 : Ken uw land
1961 : Spel — sport — muziek
1962 : Transport en toerisme
Het wordt de jonge fotografen dus stellig niet te moei=
lijk gemaakt. Aandaaht, oorsprot nkelijkheid, nauwkeu=
righeid en zorg in de afwerking spelen niettemin een
grate roil. Zander opleiding en opvoeding kan het uiter=
aard niet. Tussen de lijnen van het reglement staat te
lezen : vergeet niet te kijken, en vergeet niet te be=
kijken. De resultaten zijn niet onaardig, maar alleen
reeds kwantitatief kan het nog zoveel beter, wat uit
de volgende cijfers moge blijken :
Jaar :

A.

B.

C.

D.

E. totaal

Het land
deelnemers 1959
883
1960 : 360 647 546 82
61 1.696
1961 : 241 545 375 65 132 1.358
scholen

foto's

1 959
1960 : 129 196 115 28
1961 : 76 155 86
19

35
69

364
503
405

2.833
1 959
1960 : 1.431 2.771 2.487 418 264 7.372
1961 : 812 1.716 1.156 301 603 4 588

Overijlde kanttekeningen dienen bij deze cijfers niet
gemaakt. Zelfs exacte magere cijfers over een wedstrijd
die openstaat voor tie jeugd van het gehele land, be=
wijzen nog niet dat onze jongens en meisjes op het
gebied van de fotografische begaafdheid minus haben=
tes zijn, wel dat zij dit medium nog maar in geringe
mate hebben leren gebruiken. Het wedstrijdjaar 196o
viel beter uit dan het daarop volgende, maar in 1961
schijnt er toch beweging gekomen in de reeks van de
jeugdgroeperingen. Wil dit zeggen dat de jonge men=
sen liever de school erbuiten laten wanneer het hun
hobby betreft ? Wij stippen niettemin aan dat foto=
kernen in bepaalde scholen flink werk voortbrachten
o. a. te Gistel (R.M.S.), Kortrijk (Sint=Amandscollege)
en Brugge (Sint=Andreasinstituut). Trad daar wellicht
een leraar of lerares als katalysator op, of zijn de waar=
devolle onderscheidingen te danken aan vrienden of
vriendinnen ondereen ? De gedetailleerde cijfers over
de mededinging van jonge fotografen uit West=Vlaan=
deren zijn trouwens verre van schitterend. Slechts 67

scholen, met in totaal 220 deelnemers, waaronder 32
uit jeugdgroeperingen, stuurden voor 1961 samen slechts
678 foto's in. De kwaliteit van dat werk lag doorgaans
merkbaar lager dan dat uit de andere Vlaamse provin=
cies. Een kenschetsend symtoom : in de reeks Normaal=
scholen was er welgeteld een deelnemend instituut met
twee deelnemers en vijf foto's. Duizelingwekkende ge=
tallen zijn dat. Men kan zich afvragen hoe ooit fotografie als expressiemiddel op school op gang kan wor=
den gebracht, wanneer het de leerkrachten volslagen
aan belangstelling mangelt ? Of is het leerprogramma
ook daarvoor weer te zwaar beladen met andere taken ?
Ons besluit, of althans onze indruk op grand van de
nationale wedstrijden, kan kart zijn : schoolfotografie
blijkt in onze gewesten nog vrijwel 'n dood begrip.
Misschien brengen 1962 en dit nummer van West=
Vlaanderen daarin enige beterschap ?

G. GYSELEN

FOTOGRAFIE EN CREATIVITEIT

Schoolfotografie in Belgie
Schoolfotografie blijkt in onze gewesten nog vrijwel 'n
dood begrip, besluit de heer G. Gyselen in zijn artikel.
En na het lezen van deze bijdrage, komen we eens te
meer tot de vaststelling dat deze toestand niet alleen
pijnlijk en onbegrijpelijk is, maar ook werkelijk onver=
antwoord, en een duidelijk bewijs van onverschilligheid
bij sommige leidingen in onze scholen en instituten.
In West=Duitsland heeft men rond de 3.000 schoolfoto=
groepen, die gegroeid zijn in Volksscholen, Beroeps=
scholen, Middelbare en Hogere scholen. Dit betekent :
dat 3.000 donkere kamers of fotolabo's ingericht wer=
den voor de jeugd, die zich aangetrokken voelde tot de
fotografie.
Op bepaalde academies en hogere instituten, waar de
leerlingen warden opgeleid tot grafieker, tekenaar, ar=
chitekt en publicist, heeft men het zelfs nog steeds niet
nodig geacht ook maar een enkel uur per jaar aan foto=
grafie te besteden. Zulke toestanden zeggen genoeg.
Wat zouden we dan gaan verwachten in onze lagere
scholen ?

Waarorn schoolfotografie ?
Die Kamera ist zu einem Ausdrucksmittel unserer Zeit
geworden. In einer padagogisch iiberlegt gefiihrten
Schulphotogruppe wird der Photoapparat zu einem er=
zieherischen Instrument ersten Ranges.

(Seppl Pickel,

Voorzitter van de schoolfotografie in Duitsland).
Elkeen die aan fotografie gaat doer, leert vanaf de
eerste kennismaking — langs fototechnische weg om —
de noodzaak, niet alleen om precies en juist de handen=
arbeid te verzorgen, die nodig is om een fotografisch
beeld te verkrijgen, maar terzelfder tijd om te leren zien
wat dit beeld moet warden.
Die nauwgezetheid, het besef van geduld en gevoel, en
dit klare oog, moeten niet alleen aanwezig zijn in de
donkere kamer, bij het ontwikkelen der filmen, of het
vergroten, dit geldt ook reeds voor de opnamen. Het
meisje of de jongen, die tot dan toe alleen maar op het
knopje ging drukken, en daarmee enkel het begin en
het resultaat zag van haar of zijn fotografische souve=
nirsjacht, komt vlug tot het besef en de ontdekking dat
dit enkel een eerste aanloop tot de fotografie was.
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Foto s : Spinnewebdans, door loos Hans, Beke-I/Vaarschoot.

Pressez le bouton, nous ferons le reste, wordt hier te=
recht gedwarsboomd, en geeft de jeugd ten voile de
gelegenheid creatief te gaan werken, en heel het ma=
gisch proces te volgen en te leren beheersen. Wie voor
het eerst een foto ziet ontstaan — van zuiver wit pa=
pier, tot een warm contrasterende zwart=wit compositie,
ontdekt de fantastische mogelijkheden in de fotografie.
In groepsverband krijgt de jongen of het meisje de ge=
legenheid zich vrij te uiten en de drang van creativiteit
groeit hier nog. Het is werkelijk ongelooflijk, tot welke
resultaten men kan komen, gestimuleerd door het ont=
dekken en van zichzelf en van de jongen of het meisje
naast zich. Het betekent een zoeken naar en experi=
menteren met nieuwe ongekende mogelijkheden, waar=
door men ten voile ,zichzelf kan zijn. Het entousiasme
en de drang om jets fotografisch vorm te geven is bij
onze jeugd veel sterker dan we op het eerste gezicht
zouden durven vermoeden. Hoe zou het ook antlers ?
We worden toch elke dag opnieuw van de fotografie
doordrongen. Foto's in dagbladen, tijdschriften, boeken,
op affiches en reclames... Het zijn er honderden per
week. Maar waarom al deze opnamen nu alleen als pu=
8o

blicitaire of didactische elementen gaan bekijken. Ook
hier zitten mogelijkheden voor de ontwikkeling van het
schoonheidsgevoel. Als men deze foto's zo leert bekij=
ken, kunnen ze ook een prikkel en een inspiratiebron
zijn voor het eigen werk.

Kan fotograferen creatief zijn ?
Naar ons gevoel, herschept de fotografie, die gans het
fotografisch proces beheerst en gebruikt om zijn ver=
houding tot een bepaald stuk van de werkelijkheid vast
te leggen, deze werkelijkheid tot een nieuwe vorm die
ook voor anderen een taal zal spreken en een betekenis
kan krijgen. Dat dit een verrijkende vorm is van crea=
tiviteit, behoeft geen betoog.
Aan de hand van enkele prijswinnende fotos uit de
nationale fotowedstrijd van Gevaert, willen we even
trachten de creatieve waarde van die werken te be=
lichten.
WALTER DE MULDER

Op het eerste gezicht drie totaal verschillende op=
namen. Bij nader bekijken valt het echter op, dat bij
alle drie de stand van het licht omzeggens dezelfde is.
En het licht speelt bij elke opname een bijzondere rot.
Ze tonen ons dat tegenlichtopnamen veel rijker en plas=
tischer gaan werken, en dat het zeker verkeerd is te
denken, dat de beste foto's gemaakt worden met de
zon in de rug.
Bekijken we foto i : Spinnewebdans.
Een bijzonder interessante opbouw van lijnen en dia=
gonalen, die elkaar in het middelpunt gaan snijden.
Heel het rytme wordt onderlijnd door de herhaling van
scherpe zwart=wit driehoeken die het strenge en gra=
fische effect gaan accentueren. Om tot zulke opnamen
te komen, is het niet alleen nodig het spel van licht en
schaduw te bekijken, maar ook elke beweging en stand
moet gevolgd worden.
De opname had o. i. wel iets aan rythme en rust ge=
wonnen, door 'n paar centimeters langs de bovenkant
of te snijden.
Foto 2 : Slagwerk. Een compositie in zwart=wit, die zui=
ver fotografisch is weergegeven en alleen door een ge=
oefend cog kon worden vastgelegd. Een rijke speling
van licht op de verschillende ovale vormen, die fel af=
getekend staan tegen de zwarte achtergrond, zonder
einde of diepte. De jonge fotograaf ontdekte ook de
lichtkrans die het profiel van de man omlijnt. De be=
wegingsonscherpte van de handen en armen geven het
beeld meer levee en natuurlijkheid.
Foto 3 : Kopman. Het formaat alleen reeds brengt ons
dichter bij het onderwerp : de vlucht van de lange

Foto 3 : Koprnan, door G. Janssens, Gistel.

Foto
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Slagwerk, door E. Van den Broeck, St.-Niklaas-Waas.

sliest, die we met onze ogen moeilijk kunnen volgen.
Het is als een zucht en een schicht. Niets van heel die
vlucht wordt in de foto gestoord door verticale lijnen
of vlakken, en het hoofdmotief — de kopman — is
het duidelijkst getekend. Hij vormt de spil, de aandacht
en van de toeschouwer en van de renners=ploegmakkers
of concurrenten. We voelen de jacht en de spanning
naar het einddoel.
Om zulke opname te gelukken is er meer nodig dan
alleen maar op het knopje te drukken. Persoonlijke
visie en creativiteit komen bier ten voile tot ont=
plooiing.

DIIEPERE GOD SMENS D,E,EVIING
DOOR CREA Inn
I--

Zichzelf leren uitdrukken
De meesten zijn het er tegenwoordig wel over eens :
in het godsdienstonderricht willen wij de kinderen niet
alleen iets wetenswaardigs meegeven, maar wij willen
uitdrukkelijk ook hen helpen om tot een dieper geloof
te komen, tot een inniger beleven van de waarheden
die hun worden verkondigd. Er zijn er die menen, dat
wij dat zullen bereiken door de kinderen goede daden
te laten stellen, door allerlei beoefeningspuntjes die
wij ze bijbrengen, maar die groep is toch sterk in de
minderheid. Het gaat ons immers om iets dat veel die=
per ligt dan de uiterlijke daad : het gaat om het aan=
kweken van een religieuze houding. De vraag wordt
dan : hoe kunnen wij invloed uitoefenen op die hou=
ding van onze leerlingen ?
In het algemeen durven wij te stellen : wij hebben
bijna alien nog te veel de neiging er tegen aan te pra=
ten. De psychologen zijn er echter wel van overtuigd,
dat iets pas werkelijk tot het kind doordringt, dat het
zelf heeft gedaan. Zo kwam men er toe het kind actief
in de lessen te betrekken, maar ook de expressie te
bevorderen.
Men kan de expressie om meerdere redenen propageren.
leder weet hoe in een psychiatrische kliniek tekenen en
schilderen worden gebruikt om de mens een mogelijk=
held te geven of te reageren. Dat kan ook bij kinderen
heel geschikt zijn. Eveneens geven de verschillende
uitdrukkingsvormen ons een kans tot intensieve ob=
servatie. In zekere zin wordt de expressie vaak op die
manier gebruikt door onderwijzers die er een middel
tot controle in zien, zowel van het kind, als van hun
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eigen lessen. Zij ontdekken zo n. m, hoe het kind de
les heeft opgenomen en verwerkt. Wij zouden graag
de onderwijzers aanraden nog meer gebruik van dit
hulpmiddel te maken. Misschien zou hun de schrik om
het hart slaan, wanneer zij hun lessen over de missie
zien uitgetekend in tovenaars, totempaaltjes en b ootjes
in stroomversnellingen. Wij hebben uitgebreide ten=
toonstellingen gezien van missie=tekeningen waar onder
de honderden produkten geen tier op de geloofsver=
kondiging of het christelijk leven betrekking hadden.
In het algemeen zien wij in het werk van kinderen
teveel duivels, vuur en paradijsbomen; zeer veel krui=
sen, maar nauwelijks een verrezen Heer.
Toch is dit alles bijkomstig wanneer het om de gods=
dienstles gaat. Hier is het grate punt : juist door de
religieuze expressie kan het kind zich de religieuze
waarheden eigen maken. Valensin zegt : Bij de kin=
'

deren is het juist door te spelen, dot zij het begrijpen.
Een kind denkt met handen en voeten, met gebaar, met
klei en kleurpotlood. Velen zeggen : het is jammer,
maar ik heb er geen tijd voor. Dat is onjuist. De tijd
hier aan gegeven is bijzonder vruchtbaar.
Wij mogen het natuuriijk niet zo voorstellen, alsof er
tevoren nog niets was gebeurd. Met ons spreken, ons
uitleggen, vooral door ons levensecht getuigen voor de
waarheid, is de religieuze inhoud als doorgedrongen
tot het kind. Maar... sums slechts heel oppervlakkig.
Het meest oppervlakkig, wanneer alleen het verstand
is aangesproken, veel dieper al, als ook het hart de
kans kreeg mee te resoneren. Toch wordt het pas
eigen vlees en blued, wanneer het kind zichzelf op
een of andere wij ze kan uitdrukken.
Van de andere kant : echte expressie volgt alleen op
echte impressie. Het kind krijgt alleen de kans door de
expressie te groeien in zijn religieuze houding, wanneer
het als persoon is geraakt. Als ik er alleen puur intel=
lectualistisch tegen aan praat, roep ik in het kind niets
wakker. Hoogstens zal ik zien, wat er in het kind al
leefde, voordat ik mijn les gaf.

Vanuit de praktijk
Bij het voorgaande hadden wij vooral het lagere=school=
kind op het oog. Dat is nog moeilijk in staat zich te
uiten in taal, en wij zullen de expressie dan ook eerder
zoeken in gebaar, in spel, in tekening of plastische

De Ark van Noe. Groepsschilderij 1958. Leeftijd: 12-13 jaar.
Medisch psychologische kinderkliniek, Antwerpen.
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expressie. Bij de groten ligt dat anders. Zij willen niet
meer tekenen, tenzij zij zelf menen er enige aanleg
voor te hebben. Zij zijn te critisch geworden. Maar
hun grotere beheersing van de taal, geeft hun de kans
een opstel, misschien een gedicht te maken. Een pubes,
die bang is van zichzelf en voor anderen, moeten wij
echter ook de kans geven zijn expressie te zoeken in
zang, muziek of voordracht. Hij schaamt zich misschien
om met iets van zichzelf voor de dag te komen, maar
zijn beleving wordt evengoed verdiept, wanneer hij
zich kan optrekken aan de beleving van een begena=
digd kunstenaar.
Er zijn al vaak discussies gevoerd, of de expressie vrij
of geleid moest zijn. Wij hebben een tekenleraar horen
zeggen : er mag nooit een plaat in de klas worden ge=
bruikt, want dan tekenen zij die na. Wij vragen ons af,
waarom hij de ogen van zijn jongens niet dichtplakte,
als zij over straat liepen of in een kerk kwamen. Van=
zelfsprekend is er leiding nodig om ze enigszins te
leren een bepaalde techniek ander de knie te krijgen.
Maar wij zien het ook helemaal niet als onjuist om de
uitdrukking zelf te stimuleren. Zolang dat stimuleren
maar royaal ruimte voor vrijheid laat. Alleen een af=
gedrukt plaatje in kleuren kan men natuurlijk geen
religieuze expressie meer noemen.
Wanneer wij de expressie rond het godsdienst=onder=
richt propageren om de kinderen te helpen ,zich een re=
ligieuze houding eigen te maken, dan is het duidelijk,
dat wij geen voorstanders zijn van show. Het doet er
weinig toe of anderen mooi vinden, wat er in mijn klas
gebeurt, als het maar edit is. Wij mogen dan ook voor
een expressie geen punten geven. Een stuntelige teke=
ning kan een prachtig staal van religieuze ontroering
zijn, terwijl men meermalen heel fraai werk ziet, waar=
bij men zich afvraagt of het wel enige religieuze lading
heeft. Jets dat echt is, kan ons soms vreemd aandoen.
U zoudt zelf de blinde van Jericho waarschijnlijk niet
afbeelden met een stok met rode banden. U zoudt wel=
licht ook even de wenkbrauwen hebben gefronst als
u een Maria Magdalena bij het graf zag, en achter haar
een man met een maaimachine. Totdat u te horen kreeg,
dat zij immers dacht, dat het de tuinman was. Een
kind tekende Maria naast het kruis met een rozen=
krans. Wij vroegen : waarom heb je dat gedaan ? Een
verbaasde blik : zou Maria dan naast het kruis niet
gebeden
hebben ?
0

In dienst van de godsdienstige vorming
In het begin van dit artikel spraken wij er over, dat
ons doel niet was om het kind de kans te geven af te
reageren, of om een contrOlemiddel te hebben voor on=
ze lessen. Maar bij het profane onderricht spelen nog
heel andere motieven mee. Men wil de fantasie, het
spreken, het optreden bevorderen. Men wil het kind
gevoel voor vlakverdeling of kleuren bijbrengen, enz.

Maar ook dit kan niet het doel zijn van de expressie
in de geloofsverkondiging. Daarom zijn er ook speciale
eisen te stellen aan alle expressie=vormen die wij in
en rond de godsdienstles gebruiken. Steeds opnieuw
dienen wij ons af te vragen, of wat wij doen wel in
dienst staat van de godsdienstige opvoeding.
Enkele weken geleden waren wij uitgenodigd om op een
school te zien wat men daar presteerde. Zij begonnen
met ballet. Wij waren zeer geinteresseerd, omdat wij=
zelf ook al meer op dat terrein hadden geexperimen=
teerd. De keuze was al heel aanvechtbaar : Judith.
Durven wij te zeggen, dat wij dit verhaal een beetje
bij de zelfkant van de Schrift rekenen ? Maar er was
toch nog wel wat van te maken geweest... Wat wij
echter zagen was een meisje van rond twaalf jaar,
dat met volle toewijding, en beslist met talent, de ver=
leidings=scene speelde, vervolgens, terwijl de muziek
feller weed, de moord, om tenslotte in een Wilde dans
los te barsten : het was gelukt ! Het enige gebaar dat
religieuze waarde had, was een orante=gebaar waarmee
zij eindigde en dat wel de dank aan God moest uit=
beelden.
Na dit mooie nummer van danstechniek, en dit zwakke
bewijs van religieuze opvoeding, werden nog enige
bijbelse taferelen gespeeld. Zoals te verwachten was,
kwam ook het dankbare verhaal van de verloren zoon.
Maar tot onze verbazing zagen wij daar een vader het
geld aan zijn jongste geven alsof het betaaldag was
voor het personeel. Heel opgewekt wuifde hij hem na.
En dan begon een uitgebreide schildering van de om=
zwervingen van de zoon. Eindelijk kwam hij terug naar
huis. Vlot=weg liep hij op vader toe, maar juist toen
hij daar was, vonden ze het genoeg en het stuk was
afgelopen. Zelf hebben wij doze parabel al zo vaak
gespeeld. Wij laten de kinderen gerust het hele verhaal
weergeven, omdat wij weten hoe graag zij dat doen.
Maar het kernpunt, het kerngebaar, van de zoon die
neerknielt voor zijn vader, en van de vader die zich
over zijn teruggevonden zoon heenbuigt, dat laten wij
herhalen, eerst door de spelers, dan door anderen en
weer door anderen. Wij laten die houding van spijt en
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van erbarmen proeven, totdat zij die als het ware lige=
lijk ervaren. Zo geloven wij, staat die dramatisatie pas
werkelijk in dienst van de religieuze houding. Niet het
vele is goed, maar het goede is veel.
Er is nog een punt waarop wij moeten wijizen, ook al
ligt het in het voorafgaande al enigszins voorgevormd.
Wij hechten een grote waarde aan de religieuze ex=
pressie, maar de verkondiging blijft primair. De ex=
pressie is altijd alleen een middel om hetgeen verkon=
digd is te verwerken. Wij kunnen ze teveel laten knip=
pen en plakken, kleuren en tekenen, zodat er, naar
het woord van Lubienska, te weinig ruimte overblijft
voor de werking van de Heilige Geest. Maar evenmin
zullen de kinderen tot een diepere godsdienstige be=
leving komen, wanneer wij ze niet eerst verrijkt heb=
ben. Ze zouden misschien zich beter eigen maken, wat
ze eigenlijk al bezaten, maar wij zouden ze niet dichter
bij de Heer hebben gebracht.
F. VAN DE POEL, S.J.
Katechetisch Centrum Canisianum, Nijmegen.

— Eerwaarde, wanneer komt U nog eens les geven ?
Mag ik dan weer Jezus zijn ? — Mijnheer, gisteren
heeft Filip zo aangenaam Abraham gespeeld met zijn
broertje thuis. — Eerwaarde, de jongens waren na de les
over Kain en Abel zo onder de indruk dat ik ze eenvou=
dig niet meer op dreef kreeg.
Deze uitspraken van de kinderen, leraars en ouders
hebben mij ertoe aangezet verder te werken met impro=
visatie en creatief spel in de godsdienstles.
Mijn eerste pogingen waren niet schitterend. Schijnbaar
was er geen resultaat, deels omdat de kinderen nog wat
onwennig waren tegenover de gans nieuwe methode,
deels omwille van het experiment.
Hoe de ,taken nu staan, kan ik nu eenmaal niet bepalen.
De vraag is meen ik : Wat hebben de kinderen er aan
en niet : Bereik ik hiermee een resultaat. Dit is zeker :
de kinderen komen op een bepaald speelmoment onder
de indruk, ze beleven een godsdienstige waarheid. Het
loont de moeite het ook eens te proberen.
Wat kunnen we spelen of improviseren ? Tot nog toe
namen we alleen dramatische stof uit de Bijbel. We
vonden er goede spelmogelijkheden voor een begin en
zeker voor een eerstegraadsklas. We improviseerden
reeds de barmhartige Samaritaan, de blinde van Jericho,
de Driekoningen en andere. Een zaak hidden we goed
voor ogen : de geschiedenis was steeds overschouwelijk
met een klaar verloop en eenvoudige dialogen. Dan
lukte de improvisatie het best. Hoe gingen we nu te
werk ? Het begon in een les over de 'zonde. Alles verliep
zoals gewoonlijk. Alleen een klerenkist met een stel ge=
kleurde doeken trok de aandacht van de kleinen.
Waarvoor zou dat wel kunnen dienen ? Ze wisten nog
helemaal niet wat er zou gebeuren. Het verhaal van de
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broedermoord van Kain illustreerde goed de gegeven les
over de zonde. Een jongen mocht het voorlezen uit de
kinderbijbel. (De H. Schrift van P. Worms, Elsevier).
Het verhaal werd nog eens naverteld en besproken.
Dan kwam de onverwachte vraag : zouden we dat niet
eens spelen ? Wie durft er ? Bijna alle vingertjes gingen
enthousiast de lucht in. Hoe nu te kiezen onder de vele
kandidaten ? Niet alleen de beste vcordragers van de
klas. Dat ware fout. Het gaat immers niet om een
opvoering. Dat laten we voor een prijsuitdeling of een
ouderavond. Het voornaamste is dat de kinderen nu
eens lets gaan beleven. Als principe nemen we : ieder
kan het aan en krijgt dus een kans. Zeker, niet alle
kinderen zijn even expressief. Daarom nemen we de
eerste maal best een haantje=de=voorste. Een schuchter
kind kriigt dan een bijrol. Zo wordt het meegetrokken
in het spel. Menigmaal zagen we hoe een bedeesd kind
zich uit zijn bescheidenheid loswerkte en spontaan ging
spelen. 'Het meende zich wel buiten de klas op de speel=
plaats. Het had zijn angst overwonnen. Ook dat loont
de moeite. Lesgeven is immers niet alleen aanleren maar
vooral opvoeden. Zo krijgt improvisatie ook e'en op=
voedkundige waarde.
Wie wil Kan zijn ? Weinig kandidaten. Eigenaardig,
maar een heel braaf baaske wilde wel. Heet dat niet
reactie=vorming in de psychologie ? Abel wilde bijna
iedereen uitbeelden. We plaatsten een aantal j ongens
op een rijtje en lieten ze samen acteren. Uit de groep
werd de beste gehaald, die mocht het eens voor doen.
Zo konden we het solo=werk losmaken van het groeps=
spel. Dit bood ook het voordeel dat velen toch een
kansje kregen en iets beleefden. Ook voor hen was de
les niet verloren. Daarbij acteren kinderen beter in groep
dan afzonderlijk. Nu kwamen de spelopdrachten. Drie
punten moesten nu heel duidelijk voor het kind om=
lijnd worden. Allereerst : wie stel ik voor ? Dat leek al
voldoende duidelijk uit het bijbelverhaal zelf. Kain was
een stoute, Abel een goede kerel. Hier kan de vertel=
kunst veel bijbrengen. Hoe kleurrijker en concreter we
de spelfiguur voorstellen, hoe gemakkelijker het kind
zal improviseren. Het heeft een zeker patroon, dat het
nu met zijn eigen fantasie kan aandikken, soms hele=
maal anders dan wij ze voorstelden. Ook hier moeten
we de ondervinding van het kind eerbiedigen. In geen
geval mogen we een spelfiguur opdringen. Dat doodt
alle creativiteit en het wordt louter copie.
Al gauw kwamen de kinderen erin. Kan keek heel boos
en maakte een vuist naar Abel. Nu kwamen de doeken
aan de beurt. De kinderen mochten zelf kiezen. Zonder
enige aanwijzing koos Abel een wit, Kain een grauw
doek. Meer en meer geraakten de kinderen geboeid.
Het gehele geval bewees weerom eens dat kinderen een
sterk gevoel hebben voor kleur. We merkten dit ook op
in enkele kindertekeningen, die gemaakt werden naar
aanleiding van een godsdienstles. Kain werd er weerge=
geven in een groot, duister bas. Zwart was dominerend.

!mprovisatie : De blinde van Jericho. Spelsituatie : nabil de tempeldeur bedelt hij met
zijn orgeltje om centen. Met hun fantasie vullen de kinderen het gebrekkige materiaal aan.
Alias hoeft voor hen niet echt te zijn.
Uiterst rechts : Improvisatie Kain en Abel.
Spelmoment : Kain verschuilt zich achter een
struik en wacht op Abel, die met zijn kudde
voorbij moet komen. Hij zal zijn broeder
neerslaan.

Eens de kledij, moest nog het spelkader aangegeven.
T'Vaar ben ik ? In huis, in de tempel of op straat ?

werden de volgende vragen. Kan ging tussen de ban=
ken door jagen in het bos. Abel hoedde zijn kudde
achteraan in klas. Als inkleding zong de klas ander=
tussen het refrein van de psalm Mijn Herder is de Heer.
Voor het spelkader doen we weerom een beroep op
de fantasie van de kinderen. Een vooraf gemaakt decor
past zeker niet bij improvisatie. Mogelijk laten we de
kinderen zelf een decor ontwerpen, maar hiervoor ver=
wijzen we naar een tekenles. Zo wordt het thema uit
de morgenles nog eens hernomen, zij het nu onder een
heel andere worm. Creativiteit mag zich immers niet
beperken tot een bepaalde les of leraar. Ook andere
vakken bieden uitstekende gelegenheden. Na de les
over de schepping mochten de leerlingen eens iets teke=
ken dat God gemaakt had.
De kinderen schilderden bomen, dieren, maar ook auto's
en huizen. Vingerwijzing voor de leraar. Was de les
wel goed begrepen ?
Hier (tussen de banker) loopt een veldweg. Daar (een
bank) bracht Kahl een offer. Er ligt nog wat rommel.
(een hoopje verfrommeld papier). God nam immers het
offer niet aan. Zo vormden we een onzichtbaar decor.
Lijkt dit niet gevaarlijk ? Hoe reageerde de klas ? Moge=
lijk vinden wij het belachelijk, voor de kinderen is
het ernst. Hun verbeelding ziet alles werkelijk.
In een kerstspel werd een Jezuskind voorgesteld door
een sjerp. Geen hilariteit in klas. Bij een improvisatie
over de blinde van Jericho draaide ide blinde heel ernstig
aan een orgeltje. Daarvoor had hij zelf de potlood=
punter van de klas genomen. Twee kinderen vormden
samen een ezel voor Jozef in een kerstspel. Dit alles in
heilige ernst en voor een rustige klas.
De kinderen kenden nu hun personage en de spelsitua=
tie. Klaar werd nu de actie omlijnd. Ervaring uit een
vroegere les wees erop dat het niet goed is een hele
geschiedenis uit te beelden. We lieten de kinderen
weerom zelf kiezen. Meestal wordt het meest pakkend
moment gekozen. Zo vermijden we langdurig spel en
zinloze dialogen. Die benemen immers veel tijd en lou=
ter spel mag een les nu ook niet worden. Improvisatie
mag alleen een aanloop of een bekroning zijn van een
les. Voor de improvisatie kozen de leerlingen de moord=
scene. Waarom nu juist dit ? Uit hun spel en de bespre=

king achteraf merkten we heel duidelijk de invloed van
de beeldverhalen, de film en de T.V. Zo doet een cow=
boy het toch ook ! Hier schuilt wel het gevaar. Vecht=
partijen, dronkenmansscenes zullen de kinderen graag
en goed uitbeelden. Achteraf echter moeten we de
zaak durven bespreken met de kinderen.
Was dat wel fijn ? Zullen wij dat ook zo doen ? Ook dat
heet opvoeden. Het spel begon. Het verstoppertje spelen
kwam erbij te pas. Heel laag dook Kan zich weg achter
een bank. Abel zou voorbijkomen met zijn kudde...
Een ferme slag. Abel lag voor dood neer. Nu sprak
God : Kain waarom hebt gij dit gedaan ?
Misschien vindt U dit een beetje kras; ook God laten
uitbeelden ! Weerom, de kinderen oordelen niet naar
onze normen. De kinderen herhaalden in koor de Gods=
spraak als echo.
Gewone dialogen kunnen de kinderen wel aan. Spreek=
taal uit de Bijbel nemen ze gemakkelijk over. Wezen
we nu niet zo streng om een letterlijke tekst te eisen.
We laten er zeker geen uit het hoofd leren. Dergelijke
rollen doden het grootste deel van de creativiteit. Het
kind mag geen reproductie=apparaat worden. De dialo=
gen kunnen ook voorbereid in de taalles. Een leraar
durfde het aan de leerlingen een gebed te laten opstel=
len op de blindgeborene. Hij bekwam het volgende
verrassende resultaat :
Heer, ik dank U omdat Gij mij genezen hebt. Ik ken
mijn vreugde niet uitdrukken. Ik heb geen geld om U
te danken. Maar hetgeen ik heb wil ik U graag geven;
ik geef U mijn ziel, al mijn werken en offertjes. Ik zal
U volgen en mijn echtgenote de recl-zte weg toners opdat
ook zij met U moge zijn.

Loont dit alleen al niet de moeite het ook eens te pro=
beren ? De catechese gaat nu nieuwe barren op. Eindelijk
kwam men tot de ontdekking dat godsdienst niet alleen
een kennis is maar ook beleving, een leven met God.
Improvisatie is er een van de vele hulpmiddelen toe.
Of zou de jongen, die dit ,dankgebed schreef, niet een
moment werkelijk aangevoeld hebben wie Jezus was en
nog is ?
Mag ik dan weer Jezus zijn ? Lijkt dat nog een opper=
vlakkige vraag ?
A. VERSCHEURE
St.-Lodewijkscollege, Brugge.
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Creativiteit, indien wij 11.et woord in zijn breedste bete=
kenis zoeken te vatten, is slechts mogelijk bij de mens
die zich in zijn wereld, over de dingen en zichzelf bezint
en er bewust handelend op inwerkt. De creatieve mens
voert een dialoog : hijzelf met de wereld. 'Hij ander=
vraagt de wereld en zichzelf over zin en mogelijkheid.
Hij legt in die wereld een stuk van zichzelf. Hij zoekt
nieuwe mogelijkheden, past zich niet looter aan, en
weet zelfs de vormeloze stof tot nieuwe werkelijkheid
te omvormen.
Die creativiteit is de mens niet gegeven als een ver=
worvenheid, wel als een roeping.
In onze maatschappij wordt die creativiteit vaak niet
gestimuleerd. Er zijn zelfs vele momenten aan te wijzen
waar zij geleidelijk gedood wordt.
In deze gedachtengang volstaat het echter niet stil te
staan bij veranderende maatschappelijke verhoudingen.
De mens 'zelf is immers de eerste schakel. Zo de mens
zelf zich niet met een zekere spontangteit tot de wereld
wendt, zal hij ook aan zijn roeping tekort komen. In
en met die wereld kan hij eigen mogelijkheden en gren=
zen ontdekken, ze verruimen en aanvaarden. Best il=
lustreren wij dit met de spelwereld van het kind : zie
hoe het speelt met de anderen : eerst ernaast, dan ont=
dekt het de andere en in de andere later weer zichzelf.
Elke creatieve daad stelt ons voor nieuwe mogelijk=
heden. Maar terzelvertijde bevat zij ook een moment
van twijfel, van onzekerheid. Een oude zekerheid wordt
voor een ogenblik verloren. Creativiteit veronderstelt
dus een maat van persoonlijke zelfzekerheid. Onzeker=
heid zal conformisme in de hand werken. De onzekere
dialogeert niet meer met zijn wereld; hij heeft de open=
heid tot die wereld verloren. Hij is te veel besloten in
zichzelf en ook te weinig open tot zichzelf. Hij kept
en gelooft niet aan zichzelf.
Men kan, enigszins kunstmatig wellicht, de uiterlijke
begrenzingen, zoals zij in onze maatschappij duidelijk
aan te tonen zijn, scheiden van de innerlijke. Uit de
verdere gedachtengang moge blijken hoe zij vaak slechts
twee momenten zijn van eenzelfde grondproces. Dit is
0. m. het geval bij de opvoeding van het kind.
De leefwereld van het kind is het gezin. In het gezin
zal het kind voor het eerst de wereld van mensen en
dingen ontmoeten, eerst onduidelijk en ongeleed, later
meer en meer gedifferentieerd. Het zal in die wereld
stilaan een plaats innemen, stilaan een persoonlijkheid
opbouwen. Het gezin betekent voor het kind vooral de
ouders. In het begin staat alles in het teken van de be=
veiliging. Indien het kind in deze veilige en geborgen
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wereld heeft geleefd, zal het de wereld als een bron
van welbehagen zien. Geleidelijk gaat het kind mensen
en dingen ontdekken. Net drukt gevoelens uit en begint
op zijn kleine wereld in te werken. Indien het hier weer
de veiligheid en aanvaarding van de ouders ontdekt zal
het vlotter uit zichzelf treden. Want door de tegemoet=
koming van de andere zal het kind zich ook meer en
meer kunnen uiten en zichzelf aanvaarden. De spon=
tanelteit die kenmerkend voor het kind genoemd wordt,
kan vlug of geremd worden. Door te weinig begrip van
de ouders gaat het kind aan zichzelf twijfelen. Het
spontane kind wordt geremd. Het gelooft niet meer aan
zichzelf, want de anderen geloofden niet in het kind.
De creatieve houding van het kind is zo van meet of
aan sterk verlamd. Sommige gevoelens en houdingen
worden niet meer onder ogen genomen. Zij worden dus
ook niet verwerkt. Het zijn als onverteerbare brokstuk=
ken die ergens achter zijn blijven hangen. In ieder
geval blijven zij, maar zij komen rmoeilijk aan de op=
pervlakte. Sommige opvoeders verwarren geremde met
welopgevoede kinderen. De eerste hebben bepaalde
delen van hun persoon niet kunnen tonen omdat zij
afgesloten werden. Zij konden zichzelf niet ontdekken.
Zij werden beangstigd door zichzelf. De tweede groep
kinderen heeft zich wel kunnen ontdekken. Zij werden
in hun ganse persoon aanvaard en konden daardoor ge=
leidelijk aan beter leren rekening houden met de an=
deren. Geremde mensen komen moeilijk tot creativiteit.
Zij zijn angstig voor de wereld en voor zichzelf. De
mens komt slechts tot persoonlijke prestatie indien bij
hem de veiligheid verzekerd is.
Deze beveiligende aanvaarding, dit begrip en deze
warmte worden in het gezin het meest medegegeven
door de moeder of door de moederlijke houding. Deze
basisveiligheid geeft ons de zekerheid in onszelf waar=
door wij de sprung durven wagen.
Toth zou deze opvatting wel tot een zekere eenzijdig=
heid kunnen leiden. Het kind moet ook leren veroveren.
En in deze verovering, deze ontdekking moet het zich
leren inperken. Het jonge kind waant zich wel een
alleenheerser. Het moet de werkelijkheid der mensen
en dingen leren zien, hun wetten en grenzen eerbiedi=
gen. Het leert zich zien, niet als centrum, maar als deel
van de wereld. Anders gezegd : het moet zichzelf leren
regelen. Het moet een zeker gezag over zichzelf krijgen
en dit groeit door opneming van het gezag van de an=
dere. Deze gezagshouding zal het kind in het gezin
vooral ontdekken bij de vader.
Ook dit element is belangrijk voor ide creatieve houding.

Musiceren in familie

Zander ordening, zonder begrip voor mogelijkheden en
grenzen der dingen en mensen is elke creativiteit ont=
aard tot losbandigheid.
Op deze wijze wordt de basis van de creativiteit gelegd
in het gezin. Met vertrouwen in zichzelf door begrij=
pend aanvaarden en met de zin voor prestatie en wer=
kelijkheid kan het kind zich meer en meer in de wereld
uitdrukken.
Deze twee essentiele momenten, de grondpeilers van
elke opvoeding, spelen wisselend op elkaar in. Het ant=
dekken volgt op het beveiligende en na de ontdekking
volgt weer de vreugde van het zich in zijn ontdekking
aanvaard weten. Sommige kinderen ontdekken zich
slechts als bron van mislukking. Iedere poging wordt
ontkracht door de twijfelende, zelfs vernederende hou=
ding van de opvoeder. Hier ligt ook een mogelijkheid
tot remming of tot oppositie. Anderen ondervonden te
weinig ordenend gezag. Zij lopen zich te pletter tegen
de wereld van de werkelijkheid.
De creativiteit van het kind wordt geboren uit de ver=
houdingen die het in het dagelijks gezinsleven ontmoet.
Dit alles geldt niet slechts voor het jonge kind. Ook de
ouder wordende kinderen behoeven beide genoemde
elementen om tot een creatieve houding te groeien. De
inhouden zullen wellicht veranderen, aangepast worden
aan de gewijzigde levensomstandigheden, maar de hou=
ding van de volwassene zal dezelfde grondtendens be=
houden : aanvaarding en gezag.

Geleidelijk zal de groeiende mens minder op de andere
aangewezen zijn om tot creativiteit te komen. Hij heeft
de zekerheid en de leiding tot eigen verworvenheden
gemaakt. 'Hij is persoonlijk geworden.
Een grote taak van de opvoeder is zich op elk ogenblik
van de groeiende, dus veranderende, werkelijkheid van
het kind bewust te blijven. Indien de eerste uitingen
— stuntelige of verkeerde pogingen misschien — van
persoonlijk denken en handelen, niet aanvaard worden,
zal dit zijn creativiteit niet bevorderen. Integendeel : hij
zal zich Of in een steriel negativisme uitleven, Of veilig
aanpassen aan de gestelde norm; zonder persoonlijke
keuze gemeenschapsmens worden zonder meer.
Spontaan voeden vele ouders hun kinderen in deze rich=
ting op. Hierbij zal niet in het minst hun eigen creati=
viteit een rol spelen. Staan zij zelf vrij afgesloten tegen
de wereld en zichzelf, dan zullen zij ook van hun kin=
deren moeilijker een spontane houding dulden. Creati=
viteit in het gezin is dus niet in de eerste plaats een
kwestie van het kind alleen. Het gaat vooral om een
creatieve instelling van de ouders.
Een concrete utwerking van dit alles konden wij hier
moeilijk aanduiden. Hier geldt immers voor alles ook
dat er vele mogelijkheden bestaan en dat ieder ze dus
zelf moet uitwerken. Wij wilden hier slechts enkele
grondlijnen aanduiden.
WILFRIED SMIS
Lic. Psych.
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VORMING
Het probleem van de jeugd vult niet alleen vele kranten, maar
nog heel wat meer harten.
Het straatbeeld, de prioriteit van de wader op de vrijheid van zijn
postbus, de wereld van de kraut, en andere zorgen, zijn in wezen
problemen van cultuur en esthetiek.
In dit licht zouden vele vragen averechts gesteld kunnen heten.
Zo zou het er niet om gaan hoe wij onze vrije tijd kunnen be=
steden. Want fuist deze tijd is ons eigen en kunnen wij, mits
geestelijke rijkdom, zuiver beleven. Het is vooral niet waar dat
de moderne mens de vrije tijd heeft uitgevonden. Het zal eerder
zo zijn dat het yolk, spijt alle conmfort, de zuivere tijd minder
weet te beleven.
Kunnen wij de gehele jeugdproblematiek niet herleiden tot deze
vaststelling : Cultuur en opvoeding zijn niet evenwaardig en
compleet volgens de potentie en de tijd van deze mens ?
De oorzaak hiervan ligt meer in interne dan externe feiten. Dit
betekent dat veel meer dan de straat, gezin en school tekort
schiet aan de totaliteit van de opvoeding. Dit wordt onmid=
dellijk duidelijk wanneer wij by. de uitgroei (of moord) van de
creativiteit van het kind even under de loupe nemen.
Te veel ziet men in het kind een appel midden de andere die zo
licht goat bederven. Maar is de jeugd wel een bewarende appel ?
Is zij niet veeler een stuk groei= en scheppingskracht, die door
haar wezen frisse blijheid, vernieuwing en vaart brengt ?

Zoeken van een relatief begrip
Het is niet onze bedoeling en definitive, dit is eind= of grens=
omschrijving, te geven. Immers elk begrip moet mede met de
actie verruimen, ook kan een woord eager of ruimer verstaan
warden dan het hier wordt gebruikt.
Creatie durven wij dus voorlopig beschouwen als het verwekken
van een waarneembare vorm.
Deze vormgeving wordt de laatste jaren wel ems vrije expressie
genoemd, waardoor de psychologische waarden op de voor=
grand willen treden. (fig. i en 2)
Uit het standpunt van kunst, esthetiek, en zeggen wij gerust van

Fig. z : Sint (meisje 6 j.). Deze Klaas zou in gewone verfbehandeling
onomwonden vrije expressie heten (al is de Sinterklaas-wereld mede
heerlijke creatie van legende en volwassene). Bij de moeilijke linobehandeling echter wordt de beelding door externe gegevens zeer
sterk bepaald.
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opvoeding, is ,de vormverschijning evenwaardig aan de inhouds=
factoren.
Behalve in de expressie kan het creatief leven en werk wortel
schieten in de natuurlijke biologische groei, het kan ook ontstaan
door externe gegevens zoals het mimeren, het kan zoeken zijn
om te behagen (kleding, lichaamsritmiek) het kan ook een trach=
ten zijn om de medemens te troosten (wiegelied) te helpen of
voor eigen idealen te winnen (Romaanse portalen). (fig. 3)
Maar vooral in de moderne kunst is creatie niet zozeer expressie,
maar het vinden van een vorm waarin de mens zijn wezen, lot
en omgevende wereld weerspiegeld of verruimd zoekt. Onver=
schillig of deze vorm een verplaatst (Menhir), even aangeraakt
(kei van Miro), of een zelfgemaakt element is (seriele muziek,
abstracte sculptuur, kerk, enz.)
Een dergelijke vorm van creeren die wij ten overstaan van voor=
stellen, vooropstellen durven noemen, bij gebrek aan verruimen=
de Nederlandse woordenschat, is reeds bij de pewter waar te
nemen wanneer deze spelend kringetjes tekent, klankjes vormt,
enz. Geen zeggen maar zoeken (fig. 4).

Karakter van de creatie
Om het wezen van de vormgeving te benaderen is het wellicht
gunstig een schematische tabel in kruisvorm op te stellen.
- Horizontaal stellen wij twee polen : enerziids de blijvende
vormverschijning die aan de ruimte is gebonden (architectuur,
plastiek, schilderwerk, enz.)
Anderzijds de progressieve vormverschijning die aan de tijd is
gebonden en slechts geleidelijk waarneembaar is (muziek, ge=
sprek, lektuur enz.) Natuurlijk moet deze globaal warden be=
grepen of herdacht, maar karakteristiek is, dat het belevings=
moment gebonden is aan wat men typisch heeft genoemd de
passage.

— Verticaal stellen wij op het raakveld van deze polen de com=
plexe vormverschijningen, waarin wij ook twee onderscheiden
strevingen menen te onderkennen : onderaan de tijdgebonden
ruimtelijke vorm, dit is een waarneembare ruimte schepping die
echter ook een tijdelijk beeld vertoont (by. mobiel van Calder
of Schoeffer). Bovenaan denken wij de ruimtegebonden tijd,

Fig. 2 : Nar (meisje 8 j.). Hier zien wij een grotere technische mogelijkheid die in een tijdspanne van twee jaar werd verworven. Deze
verruiming is nog niet noodzakelijk vergroting van de creatie-waarde.

Joke (vier en een half jaar)

.•.

Christien (acht en een half jaar)

Ludwig

Fig. 3 : Drie kinderen, behorend tot hetzelfde gezin, delen
in linosnede mee dat ze een zusje rijker geworden zijn.
Vooral de tekening van Christien verdient onze aandacht.
Het wit tussen moeder en zetel is opzettelijk „ opdat men
goed zou zien dat de moeder op de zetel ziek ligt". Dit is
dus meer een mededeling dan een expressie, meer een plastische discipline dan vrijheid. De naieve beelding staat in
het ' teken' van de boodschap.

waarin de vorm zo snel beweegt dat hij door de tijd als
beweging wordt opgeslorpt (bv. de dans). Typisch noe=
men wij hier de meesterlijke inleiding tot de film=
bespreking van de Vlaamse T.V., waar de snelle beelden
pas door wekelijkse herhaling vastere vorm en herken=
ning krijgen.
ruimtegebonden tijd (dans)
blijvend
(ruimte)

VORMVERSCHITNING

(tijd)
progressief

V
tijdgebonden ruimte (mobiel)

Om het karakter van de creativiteit vollediger te om=
schrijven, moet nog onderscheid gemaakt worden ener=
zijds tussen de mogelijke vormherwekking (by. muziek=
partituur), de materiele neerslag (bv. tekst), het object
(tekening enz.), alle drie als vastgelegde mogelijkheden
tot vormverschijning; en anderzijds de vluchtige vorm=
verschijning, zoals de eenvoudige levensontplooiing :
het tafelgesprek, de ontmoeting enz. of soms het im=
provisatiewerk. Beide samengevat in de woorden crea=
tie=werk en creatief leven.
vluchtig

vastgelegd
V
creatie-werk

A

WEZEN VAN DE VORM

V
creatief leven

Creatief werk
Na deze bondige fenomenologie van de creatie, achten
wij ons klaar om de opvoedingsfactoren van ons onder=
werp te overwegen.
Het vooraan stellen van creatief heeft als duel ander=
scheid met produktief naar voor te brengen. Produktie
verstaan wij hier o. a. als vermenigvuldiging door stipte
namaak van de verwerkte vorm.
Bij de kunst bleek genoemd onderscheid overbodig.

Evenals creatief kunstwerk zouden wij echter ook schep=
pend kinderwerk een tautologie mogen noemen.
Gezien de school zich echter ook aan produktie bezon=
digt, door by. naar model, lampekappen en tekeningen
te laten uitvoeren en ik schreef bijna te laten voor=
dragen en opstellen, is het onderscheid belangrijk en
zelfs noodzakelijk.
Dit sluit nog niet in zich dat men het heerlijke woord
kinderwerk door verbale acrobatieen als by. 0-eatieve
manuele expressie zou vervangen.
Werk mogen wij taalkundig in de betekenis van doen
(bv. huiswerk maken) als van object (bv. het geschre=
yen huiswerk) verstaan.
Beide factoren : Creatie=werk, d. i. het ding en creatief
werk, d. i. het gebeuren en spel waardoor deze vorm
is ontstaan, hebben in de opvoeding hun specifieke
waarde.
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Fig. 4 : Toren (meisje, 6 j.). Deze figuur is het omzetten in
lino van een knipwerk in licht karton, gemaakt op vijfjarige
leeftijd, de lino is vrij nagesneden op zesjarige ouderdom.
In oorsprong is het spelenderwijs niet-figuratief geknipt.
Een jaar later ontdekt het kind er een toren in, en accentueert dit. Toch werd ook de lino geen uitdrukking, maar
is er wel degelijk sprake van ' indruk' (niet in de zin van
irnpressionisme maar wel van nieuwe dingen rondom zich
te brengen die in de maker en omstaander indrukken moeten verwekken die voor de creatie niet bestonden). Zoals
het kind, onbewust, zijn wereld rondom zich schept in de
huiskamer (wanneer het dit mag), zo bouwt Manessier te
Hem een kleurenwereld, die van buiten uit naar binnen op
het gemoed van elke humanist inwerkt.
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Het Lou getuigen van een slordig denken wanneer wij
deze vormverschijning, door het kind gecreerd toevallig
produkt zouden noemen. Het werk van kind en puber is
waardevol, zowel voor de maker als voor de anderen.
Deze waarde is evenzeer gelegen in de bekoring en
vorm en inhoud van de kinderwereld, als in de psycho=
logische gegevens die zij ons biedt.
Fijne observatie van een tekening waarin b.v. ervaringen
met inkt werden opgedaan door druppen, spatten, bla=
zen, mengen of door pen= en penseelvoering op droop,
vochtig en vet papier, kunnen heel wat meer dan toe=
valligheden heten. Zoals de ervaren kenner een klank=
geheel van Bach of Vivaldi of een kleurgeheel van Ma=
nessier of Mathieu kan onderscheiden, zo kan de op=
voeder, zij het binnen de perken van eigen klasje of
huiskamer, karakterwaarde en schoonheid van het kin=
derwerk onderkennen.
Zo kwamen wij met het inkt=experiment toevallig op
het domein van de Action painting (fig. 5 en 6). Deze
brengt ons, door het betrekken van de actie zelf in de
beeldverschijning, logisch tot het tweede aspect, nl. :
het creatief doen op zich zelf.
Wellicht is ,hier de kern van het opvoedingsprobleem
genaderd. Inderdaad, het creatief vermogen van een
kind om, in de heerlijkste zin van het woord, de kamer
met zijn wereld vol te zetten zien wij, bij het contact
met de grote school, als zand tussen de vingers glijden.
Het zou voorbarig zijn dit verschijnsel te verklaren als
een natuurlijke evolutie.
Het is het ogenblik hier even naar de kern van het
verschil tussen de creatie van het kind en de kunste=
naar te tasten. Dit verschil meen ik te zien in de vol=
wassenheid van de ene, dit betekent in hoofdzaak zijn
potentiele onafhankelijkheid t. o. van de omringende
wereld. En bij het kind, zijn wezenlijke afhankelijkheid
op biologisch, fysisch en o. a. ook creatief domein. De
kwetsbaarheid van het kind, zoals die zelden bij een
ander levend wezen voorkomt, zij mede op het voor=
plan gesteld.
Deze kwetsbaarheid en afhankelijkheid zitten er voor
heel wat tussen wanneer de soheppingsdrang uit de
Frobeltijd in pijnlijk naapen verglijdt.
Het minisme durven wij gerust in de aard van de mens
en vooral van het kind geborgen zien. Als normale be=
invloeding zit daar sociaal veel goeds in en grote stijl=
perioden hebben daar heel wat van in zich.
Het scheppend vermogen gaat stuk, niet zozeer door de
leeftijd of gebrek aan innerlijke bronnen, dan wel door
gebrek aan creatief leven en werk, in gezin en school,
die noodzakelijk zijn voor de groei ervan.

Creatief leven
hebben wij reeds als opvoedingselement in het creatief
werk aanwezig gevonden.
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Maar ook los daarvan verdient de niet vastgelegde
creatie een voorname plaats in de opvoeding. Vertol=
king, gesprek, voordracht, lichaamsbeweging, mimiek,
e. a. zijn echter niet alleen maar een actieve bijdrage
voor de vorming van het kind. De jeugd zelf in haar
beweging (rondedans), haar lied, haar verschijning op
straat en landschap, in school en gezin, dragen niet
weinig bij tot de vormgeving van een cultuur.

Schepping van een cultuur
Cultuur en beschaving die wij in menig Nederlands
woordenboek als synoniem vermeld vinden, wensen wij
hier als volgt onderscheiden te verstaan. Bevordering
door de menselijke geest, — voor de cultuur : van was=
dom, sociale afstemming en geestelijke groei, — voor
de beschaving : van organisatie, sociale verhouding en
materiele aangroei.
De spanningen tussen deze beide factoren evenals deze
tussen cultuur en kunst, zien wij, voor zover de historie
het ons toelaat, in de Griekse wereld als een unieke
zuivere all=round relatie.
Het mag betreurd warden dat b. v. op de academie
alleen klemtoon gelegd werd op de beeldende kunst van
de Grieken (en dan nog pleister) en in de humaniora
meestal uitsluitend op hun schitterend zeggingsver=
mogen.
Het bij uitstek boeiend cultuurbeeld van de Griek is
zijn unieke eenheid van menszijn en buiten de Frobel=
klas hebben, helaas, alle takken van het onderwijs, in
hun struktuur dit over het hoofd gezien.
Kan creativiteit sterk in de cultuur geworteld zitten,
vooral indien zij aan het maatschappelijk leven is ge=
bonden (architectuur, ruimte=ordening, toneelleven,
enz.), beide elementen kunnen oak los van elkaar schij=
nen te staan. Typerend is de hoge vlucht van het
Vlaams expressionisme, dat wel degelijk in land en
yolk wortelde, maar dat als vormgeving, buiten alle
verhouding, boven de Vlaamse cultuur zat gegroeid.
Dit onderscheid van spanning kunst=cultuur : als een=
held bij de Grieken, onsamenhangend in het Vlaanderen
van 1918=4.0, is te zoeken in een tragere zelfbeweging
van de Griekse kunst in een afgestemd cultuurmilieu
tegenover de snellere evolutie van de Vlaamse kunst in
een tragere cultuurbeweging.
Samenvattend zou het kunnen heten : dat het wellicht
minder voor de kunst, maar zeker voor de cultuur, be=
langrijk zou zijn dat in de opvoeding een snellere be=
weging (dit is aanpassing aan de tijd) zou ontstaan.

Creatie als vorming
Wij willen ons niet verlustigen door de school als ab=
stract en onweerbaar begrip aan te vechten. Ook willen
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gaat dat de resultaten : de vertraagde en manke ontwik=
keling, de ontmoediging in de eerste jaren en het daar=
bijkomend minderwaardigheidsgevoel, alleen nog een
punt van ,discussie vormen voor gedupeerde leerkrach=
ten, die slechts kunnen hopen dat het lek ook eens
door de hogere instanties zal ontdekt en gestopt worden.
Men wil nog steeds niet aannemen, dat men de plasti=
sche kunsten niet kan aanleren zonder voorafgaande
grondige kennis van het fundamentele tekenen. Wat
baat het een, ongeletterde grammatische oefening in
een vreemde taal te willen laten maken alleen steunend
op de belofte, naderhand of stukjes bij beetjes, het
lezen en schrijven wel te worden aangeleerd.
Wij kunnen geen enkele muziekschooldirecteur ertoe
bewegen aan een beginner compositieleer bij te bren=
gen wanneer deze niet het minste begrip heeft van de
notenleer.
In de toegepaste kunst kan dat blijkbaar wel, er moeten
wel toepassingen worden gemaakt van zaken waartoe
men de tekenvaardigheid niet bezit, en daar zit de grote
foot. Het systeem van een proefjaar, waar niets anders
dan het tekenen wordt bijgebracht en dat al tientallen
jaren in het buitenland wordt toegepast als zijnde het
enig goede, schijnt hier nog steeds een kwade droom te
zijn of een vastgeroeste paragraaf.
Een proefjaar betekent namelijk :
de tekenkundige solfege als noodzakelijke basis; het
middel om de geschiktheid of ongeschiktheid van een
leerling voor het vak vast te stellen; de daaraan verbon=
den garantie (zowel voor de ouders als voor de leerlin=
gen zelf) dat het geen jaren onzekerheid of tijdverlies
zal kosten om te weten te komen of de betreffende
persoon ooit zal kunnen slagen, wat hem zal behoeden
als minderwaardig kunstenaar de wereld te worden in=
gezonden; een ontlasting van de leerkrachten voor wie
het aanleren van onbegaafden een zenuwslopende en
ontmoedigende bedoening betekent die bovendien het
elan van een hele klas remt. De opwerping dat er dan
minder leerlingen zouden zijn, kan juist door opsporen=
de tests en in coordinatie met andere scholen zeker op
hetzelfde niveau gehandhaafd blijven, maar dan zou het
artistiek peil aanzienlijk verhogen en zou men aan een
verantwoorde beroepskeuze toe zijn.
Deze vaststellingen spruiten voort, eerst en vooral uit
eigen ondervinding en vervolgens uit proeven die ik
heb genomen met jonge mensen waaraan ik vroeg min=
stens tien tekeningen per dag te maken, liefst van de
menselijke figuur met inbegrip van gelijk welk hen in
de weg komend voorwerp, met de verzekering dat zij
om en nabij de duizendste tekening het tekenen vol=
ledig zouden beheersen. Zij die begaafd waren zijn dan
ook totaal geslaagd in enkele maanden tijd en zijn daar
nog steeds dankbaar voor. Zij hebben gedaan wat geen
enkel adviseur kon doer : de proef op de som geven,
wat niet gemakkelijk is want het vergt een hele dosis
uithoudingsvermogen.

Naaldwerk (Leiding : E. Courtoit)

Want wij moeten toegeven dat leermeesters, buiten de=
gene die men als wilskracht in zichzelf vindt, in zo=
verre gevaarlijk zijn, tenminste voor degenen die nog
geen basis bezitten, dat zij de illusie scheppen dat wer=
ken die toevallige successen zijn, nooit herhaald of vol=
gehouden kunnen worden van zodra deze leermeesters
niet meer achter hen staan.
Wij hebben te lang het akademisme gekend dat er jaren
over deed, terwijl nu blijkt dat het niet het aantal jaren
maar wel het aantal tekeningen betreft. Het is dus ge=
makkelijk te begrijpen dat de jaren, die op dit geslaagd
proefjaar volgen, spelenderwijs en ongeremd doorlopen
kunnen worden. Zo zal de fundamentloosheid die zo
bevorderlijk werkt voor knoeiwerk in , de vorm van ziel=
laze en schokkende effecten, stunts, bluf en aan=de=
weg=timmerij uitgeschakeld worden.
Er moet eerlijk, rationeel en verantwoord onderwijs
worden gegeven, ook als het maar kunst betreft. Een
kunstschool mag geen windeieren leggen in de gedaante
van toekomstige kunstenaars en leraars, voorzien van
diploma's, en die slechts uitmunten in algebra tot en
met aardrijkskunde mitsgaders de grote bekwaamheid
in het dooreensmeren van stroop, schoensmeer, teer, ver=
nis en zaagsel, wat gelijk staat met het afleveren van een
kappersdiploma aan schapenscheerders en wolkammers.
De vraag stelt zich : hebben wij genoeg mensen die
fundamenteel artistiek onderwijs kunnen geven en
daarbij ieders persoonlijkheid respecteren en het open=
bloeien ervan bevorderen. Dit kunnen wij alleen garan=
deren, wanneer het onderwijs gezond wordt.
ALBERT SETOLA
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KADERVORM NG VOOR
DE NATIONALE DIENST VOOTZ. DE JEUGD
Schrijven over de initiatieven die genomen worden met
het oog op de kadervorming voor creatief werk zou
wel zeer onvolledig zijn, indien hierbij niet aangesloten
werd bij de wereld der jongeren bij wie en in wie dit
creatieve werk zijn betekenis en rechtvaardiging vindt.
En wie spreekt over de jonge generatie, haalt meteen
het jeugdwerk binnen het bereik van zijn redenering.
Het is toch zo dat de gezinnen en dus ook de ganse
gemeenschap verantwoordelijk staan voor het toegan=
kelijk maken en openstellen van de wereld der vol=
wassenen voor de jongeren, die individueel en ook col=
lectief als jongerengroep hun plaats dienen in te nemen
in een maatschappij, die de stempel der vorige gene=
raties draagt en anderzijds ook ontvankelijk moet zijn
voor het eigen aandeel dat de jongeren als hun bij=
drage komen leveren.
Dat het jeugdwerk in deze verre en directe voorberei=
ding op het leven der gemeenschap een zeer belangrijke
rol te vervullen heeft, is niet meer de mening en de
zaak van enkelen. Meer en meer geraakt de publieke
opinie ervan overtuigd dat het jeugdwerk en meer spe=
ciaal de jeugdbewegingen een kapitale rol te vervullen
hebben bij deze integratie van de jeugd in de ge=
vestigde samenleving.
De jeugdbewegingen bieden aan de jeugd de gelegen=
heid binnen het kader van hun vrije organisaties voor
een eigen, kleine of grote, verantwoordelijkheid in te
staan, iets wat in onze overgeorganiseerde samenleving
steeds zeldzamer wordt. Bovendien mag evenmin uit het
oog verloren worden dat de jeugdbewegingen als een
antenne de behoeften en de strevingen van de jongeren
opvangen en namens hen in het publieke leven op=
treden.
Het is dus normaal dat in een waarachtig democratisch
bestel de overheid de plicht heeft op te treden om deze
manifestaties van jeugdig initiatief in staat te stellen de
geschikte kanalen te vinden en te benuttigen waar=
ngs de aanbrengst van de jonge generatie in gunstige
zin de gemeenschap kan verrijken.
Er mag inderdaad niet uit het oog verloren worden dat
de jeugd met scherp ontledende blik vaststelt dat de
volwassenen in vele gevallen niet meer wegwijs geraken
in het labyrint van het huidige nationale en intern,
tionale leven, en ook reeds aan den lijve ondervindt
dat het hele maatschappelijke bestaan niet feilloos ver=
der ontwikkelt.
Te alien tijde hebben zich in de aanpassing van de jeugd
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aan haar toekomstige status moeilijkheden voorgedaan.
Onze tijd, die wel zeer snel evolueert, heeft in het bui=
tenland al tot heel wat beroering in jeugdland aanlei=
ding gegeven. De jeugd reageert brutaal op de haar
omringende statische wereld en zet zich schrap in min
of meer latente vormen van jeugdmisdadigheid.
Het lerarencorps, de ouders en de jeugd zelf beginnen
zich meer en meer bezorgd te maken over de immer
aangroeiende massa leerstof in de diverse onderwijs=
takken, die praktisch geen kans geven aan de jongeren
hun persoonlijkheid tot haar recht te laten komen.
Ook het gernechaniseerde arbeidsmilieu laat al niet te
veel mogelijkheden aan de jeugd om zichzelf te zoeken
en te vinden in de stormperiode, die voor haar puber=
teit en adolescentie betekenen.
Gelukkig is in ons land de familieband stevig genoeg
gebleven om het grootste deel van de opbruisende jon=
gerenenergie op te vangen, enkele droevige uitzonde=
ringen niet te na gesproken die onlangs de publieke
opinie in beroering brachten.
Niettemin is het duidelijk dat de maatschappij ten over=
staan van de huidige situatie tot een aandachtig ge=
wetensonderzoek moet overgaan om te overwegen of
wel al het mogelijke gedaan werd om de jeugd in de
best mogelijke omstandigheden te laten opgroeien tot
volwaardige burgers.
Het is ook evident dat de houding van de gemeenschap
en de overheid zich op twee verschillende gebieden kan
laten gelden.
Spontaan wordt ieder weldenkend mens geconfronteerd
met het vraagstuk der jeugdbescherming dat bij voort=
during in mindere of meerdere mate de aandacht zal
blijven opeisen. Altijd zullen er immers mensen bestaan
voor wie de wezenlijke belangen van de jonge generatie
de plaats zullen moeten ruimen voor persoonlijke in=
teressen, die, helaas, maar al te vaak in tegenstrijd zijn
met de gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van de
jeugdigen.
Het andere uitzicht van het probleem, nl. het preven=
tief karakter van een reeks maatregelen en initiatieven
die erop gericht zijn mogelijke uitwassen in de kiem te
smoren door de energie van de jonge mensen in eerste
instantie te richten naar hetgeen echt, schoon en waar
is, heeft echter m. i. veel meer belang, bijzonder in
ons land waar de toestanden over het algemeen gespro=
ken nog vrij bevredigend zijn.
Het jeugdwerk komt dan wel in de allereerste plaats
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in aanmerking om vanwege de gemeenschap de hulp
te ontvangen die onontbeerlijk is om deze overlegde
educatieve activiteit ruime kansen te schenken.
Steeds meer educatieve formules komen zich aan de
aandacht opdringen zowel van de jeugdigen als van de
opvoeders en de overheid. Allerlei vormen als jeugd=
bewegingen, jeugdgroeperingen, j eugddiensten, j eugd=
tehuizen en =clubs, sportclubs, jeugdateliers, volkshoge=
scholen, vakantiekolonien en dgl. hebben zichzelf met
de zware opdracht belast de integratie van de jonge
mens in het volwassenenleven in belangrijke mate te
vergemakkelijken door hem de gelegenheid te geven
bewust te worden van eigen kennen en kunnen.
Ten overstaan van al deze initiatieven is het vanzelf=
sprekend de taak van de overheid in een democratische
samenleving, het prive=initiatief zoveel mogelijk tot zijn
recht te laten komen, daar in de rijkdom van de in=
dividuen en de groepen de echte rijkdom van de ge=
meenschap gelegen is.
Op het gebied van het jeugdwerk kan de overheid er
zelfs niet aan denken alle initiatief tot zich te trekker
en de spontaan tot stand gekomen activiteiten te ne=
geren. De taak van de overheid ligt eerder in de lijn
van het bevorderen en aanmoedigen van de prestaties
die het prive=initiatief in al zijn verscheidenheid voort=
brengt en die, mits aangepaste steun, nog aan kracht
en invloed zouden winnen.
Algemeen wordt immers erkend dat de jeugdbewegin=
gen, die voor lidmaatschappij vrij openstaan, gerech=
tigd zijn in totale onafhankelijkheid in te staan voor
de opvoeding van hun leden en de vorming van hun
leiders en hierdoor recht kunnen doen gelden op finan=
ciele, materiele en morele steun van overheidswege.
De religieuze binding, de politieke opvattingen en de
inneming van morele standpunten kunnen immers in
een democratische samenleving het voorwerp niet uit=
maken van overheidsbemoeiingen. Dit blijkt niet alleen
uit het wezen zelf van de jeugdbeweging, doch in nog
grotere mate uit de overweging dat de valorisatie van
het individu door hemzelf bewerkt wordt buiten de
schoolopleiding of de beroepsactiviteit. Verder kent het
democratisch bestel slechts een zo volledig mogelijke
ontplooiing als elk individu in alle mate van het moge=
lijke met al zijn talenten kan meebouwen aan het lenen
der gemeenschap.
Deze absolute strakheid van principes geldt echter niet
met dezelfde intensiteit voor alle activiteiten die betrek=

king hebben op het terrein van de vrijetijdsbesteding.
Zo bestaan er zuiver materiele diensten, die door de
overheid ter beschikking van alle organisaties kunnen
gesteld worden, zo b. v. het permanent of occasioneel
openstellen van terreinen of gebouwen, het tijdelijk uit=
lenen van duur materiaal, enz...
Er bestaan ook domeinen buiten het zuiver materiele
waarin de overheid haar aandeel kan bijbrengen om
het vrije jeugdwerk te helpen in zijn specifieke op=
dracht, b. v. door voor bepaalde educatieve technieken
waar veel uitgaven mee gemoeid zijn, faciliteiten te ver=
lenen om hun verwerkingen in het programma der
jeugdbewegingen die zulks verlangen mogelijk te ma=
ken. Zo belast de Nationale Dienst voor de Jeugd bij
het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur
bevoegde technisch=gespecialiseerde organismen met het
geven van cursussen, waarop kaderleden van jeugd=
organisaties, federaties voor speelpleinen en dgl., die
reeds een basisopleiding in hun eigen organisatie ont=
vingen, kunnen deelnemen om dan later op hun beurt
bedoelde technieken via leidersdagen of =cursussen in
hun respectieve organisaties aan te leren.
De uitgesproken bedoeling hierbij is dat de jeugdorga=
nisaties zelf deze technieken zouden inschakelen in hun
educatief systeem of liever nog, in hun eigen program=
ma en levensvisie zouden verwerken : enkel op deze
wijze krijgen de technieken zin en helpen zij mee aan
de opvoeding der jongeren door uiteindelijk veel meer
te zijn dan tijdvulling.
Wat het creatieve werk betreft, heeft de Nationale
Dienst voor de Jeugd in zekere zin pionierswerk verricht
door de technieken ter opwekking van de creativiteit
in ons land in te voeren, op een ogenblik dat het jeugd=
werk en ook de onderwijswereld als het ware onbewust
aan het wachten waren op een aanleiding, een aan=
knopingspunt.
Met opzet wend zeer bescheiden van wal gestoken om
geen bedriegelijke verwachtingen te doen ontstaan : in
geen geval wilde ons initiatief het risico lopen zich voor
te geven als de oplossing, die achteraf al de schijn=
bare voordelen als de reele nadelen van een ersatz=
uitweg zou bieden.
Thans kunnen een aantal voorlopige besluiten, met alle
gepaste voorzichtigheid, geformuleerd warden naar aan=
leiding van de kadervormingsmethodes die totnogtoe
gevolgd werden om de technieken van het creatieve
werk te onzent te introduceren, hoewel de objectivi=
teit ons anderzijds ertoe noopt vast te stellen dat deze
formules — tot onze grote vreugde en bekommernis —
zodanig om zich heen hebben gegrepen, dat zij werkelijk
met een zeer actief enthoesiasme door zowat het hele
jeugdwerk werden gepebliciteerd.
Het demonstratie=stadium is gelukkig door de evolutie
zelf grotendeels achterhaald : opvoeders van moeilijk=
opvoedbare en verwaarloosde jeugd, jeugdleiders en
onderwijskrachten hebben met de opvattingen van het
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Ingevolgecon=
con=
crete
crete aanvragen
aanvragen gaan
gaan geregeld
geregeld instructeurs
instructeurs hun
hun diendien=
sten aanbieden
aanbieden tijdens
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cursussen die
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In alle
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mate van
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stellen van
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instructeurs rekening
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indiscussie
discussie
worden
gebracht.
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tot stand
standko=
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men
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met de
de educatieve
educatieve technieken.
technieken.
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Door
deze uitgave zullen verder concrete
concrete ervaringen
ervaringen —
Door deze
successenals
alsmislukkingen
mislukkingen- bijbijvele
velege1nteresseerden
geïnteresseerden
successen
in
omloop worden
worden gebracht.
gebracht. Deze
Deze pogingen
pogingen zullen
zullen op
op
in omloop
hun
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en
toepassingen, zo'
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nieuwe en verdere
verdere studie.
studie. Uiteindelijk
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zal deze
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ver=,
levende
levende documentatiebron
documentatiebron kostbare
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Grenzen doorbreken tussen uitdrukkingsmiddelen
uitdrukkingsmiddelenen
enmensen
mensen

strekken over de aard en de vorm van de hulp die het streknovda rmnehulpdit
jeugdwerk
zake van
van de
de overheid
.overheid verwacht.
verwacht.
jeugdwerk ter
ter zake
Want
is de
de bestaansreden
bestaansreden van
van de
de Nationale
Nationale Dienst
Dienst
Want dit is
voor
zijn, zoals
zoals zijn
zijn naam
naam het
het aanduidt,
aanduidt,
voor de
de Jeugd:
Jeugd : te
te zijn,
in
de meest
meest uitgebreide
uitgebreide zin
het woord,
woord, een
een dienst
dienst
in de
zin van het
ter
jeugd van dit
dit land,
land, een
een dienend
dienend
ter beschikking
beschikking van
van de
de jeugd
en
jeugdwerk dat bijbij=
en geen
geen leidend
leidend organisme
organisme van
van het
het jeugdwerk
zonder in
in Vlaanderen zo bloeiend en zo verdienstelijk is.
zonder
is.

R. TOTTÉ
TOTTE
R.
Adviseur
voor de Jeugd
Jeugd
Adviseur bij
bij de
de Nationale
Nationale Dienst
Dienst voor

HET WESTVLAAMS CENTRUM
VOOR CREAT1EF WERK

Het Westvlaams Centrum voor Creatief Werk werd
vorig jaar door Caritas Catholica opgericht. Het werkt
met de steun van de Nationale Dienst voor de Jeugd
en het is vooral bedoeld voor verantwoordelijken uit het
onderwijs, de jeugdzorg, tehuizen voor onaangepaste
jeugd enz., die zich verder willen bekwamen en die
een beter inzicht wensen te krijgen in het werken met
groepen en het creatief werk.
De cyclus loopt over twee jaar. Elk jaar omvat onge=
veer vijftien week=ends, van de zaterdagnamiddag tot de
zondagavond. In het eerste jaar wordt vooral aandacht
besteed, enerzijds aan de menselijke en psychologische
achtergronden van het creatief werk en anderzijds aan
de toepassing van verschillende creatieve technieken
zoals creatief musiceren, kostumeren, creatief spel, boet=
seren, schimmenspel enz. In het tweede jaar wordt dit
programma voortgezet maar daarnaast wordt zeer veel
aandacht besteed aan de didactische opleiding van de
kandidaten. Daartoe wordt hen de gelegenheid gege=
ven, onder leiding van een instructeur, zelf als ani=
mator van een groep op te treden. De groepsbespreking
die nadien volgt over hun wijze van omgaan met de
groep en de technische uitzichten van het creatief werk,
zijn wellicht nog belangrijker plan de instructie zelf.
De opdracht van het centrum kan zeker niet zijn tech=
niekers te vormen die op hun beurt aan leiderskaders

die verschillende technieken doorgeven, maar is wel
mensen te vormen die door hun inzicht in de menselijke
relaties en door hun technisahe vaardigheid, jongeren
en volwassenen kunnen helpen zichzelf te worden.
Daarom warden per jaar slechts twintig kandidaten
toegelaten; daarom ook worden aan hen eisen gesteld
van rijpheid van geest en wordt het centrum opgevat
als een traininggroep, waar zij door de ervaring in de
groep schoner en beter mens worden.
Het organisatiecomite is als volgt samengesteld : Z. E.
H. Kanunnik A. Kindt, Z. E. H. P. Hanoulle, Z. E. H.
E. Laridon, Juffrouw L. Cartrysse, de heer W. Smis.
Secretariaat : H. Van Brabandt, Leenstraat 50, Roeselare.
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Motieven voor
het bedrukken van
weefsels.
Leiding :
leraar De Nayer.

De vrije expressie
waardeert en bevordert
het positief eigene
in ieder individu.

Linosnede (krabbelperiode).
Jongen,
en een
een half jaar.
iaar.
nff31=M11 longe
Mff==a4,477C
n, 44 en

CC1R.IEA
TliIEf
WIE1R.K
CR EA_
EF WERK
liN DIE OMlliGGENDE
OMIAGGENDElANDEN
ANDEN
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MUSISCHE BILDUNGSTATTE
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REMSCHEID
DE MUSISCHE
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bevorderen waarbij
waarbij verbeelding,
verbeelding, creativiteit
creativiteit en het
het
te
te bevorderen
spelelement
rol spelen;
spelen;
spelelement een
een grote
grate rol
b) verder
ontwikkelt de
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der vijf
vijf takken.
takken.
wordt aan specialisatie
in een
Elke
opteren, al
al
Elke deelnemer
deelnemerkan
kan slechts
slechts voor
voor één
een tak opteren,
wordt
hij systematisch
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1.

Muziek
Muziek

Stijlperiodes,
jeugd en jazz,
jazz, stromingen
stromingen van
van
Stijlperiodes,het
het lied,
lied, jeugd
de
nieuwe muziek,
muziek, ritmiek,
ritmiek, melodie,
melodie, improvisatie,
improvisatie, be=
be=
de nieuwe
geleiding,
instrumenten, het
het Orff=Schulwerk,
Orff=Schulwerk,
geleiding, nieuwe
nieuwe instrumenten,
de
leiding van zang
zang en
en musiceergroepen.
musiceergroepen.
de leiding
2.
2.

Dans

Geschiedenis
dans en
en van
van zijn
zijnvormen,
vormen,bewe=
bewe=
Geschiedenisvan
van de
de dans
ging,
rihniek, volksdansen,
volksdansen, dansspel,
dansspel, gebaren,
gebaren, panto=
panto=
ging, ritmiek,
mime,
dansmuziek.
mime, dansmuziek.
3. Spel

Het spel
spel en
en de
de speelruimte,
speelruimte, woord
woord en
en toneel,
toneel, mimiek,
mimiek,
gebaar,
gezelligheid
en
feest,
improvisatie,
pantomime,
gebaar, gezelligheid
feest, improvisatie, pantomime,
drama, poppers,
poppen, schaduw=
schaduw= en maskerspelen.
maskerspelen.

4. Beeld en vorm
Wezen en structuur van vlakte, kleur en ruimte, studie
van het materiaal, handwerk, industrievorm, mode,
beeldende kunst nu, compositie=oefeningen, ontwerpen,
tekenen en schilderen, werken met papier, textiel,
hoot, metaal, klei, steer, gla s, vervaardigen van ge=
bruiksvoorwerpen, poppen, kostumes, decors.
s

5. Technische middelen
De microfoon en de bandopnemer als creatief element
voor de amateur, de eigen wetten van het luisterspel,
het T.V.=spel en de film, kritiek van platen en gebruik
van een fonotheek, opname van woord, muziek en ge=
laid, reportage, luisterspel en klankmontage, betekenis
van de fotografie, opname, montage, ontwikkeling.
De Musische Bildungstatte biedt voor al deze activitei=
ten plaats en ruimte in een zeer moderne sfeer waar

men zich dadelijk thuis voelt. De resultaten van de
maandelijkse stages zijn zeer opmerkelijk inzake kwali=
teit. Er mag zonder twijfel vooropgezet worden dat
Remscheid volop een idee aan het worden is in het
Duitse jeugdwerk en ook een vaste plaats aan het in=
nemen is in de sociaal= en kunstpedagogiek van de
Bondsrepubliek. De docenten zijn erin geslaagd na veel
afwegen het juiste midden te bereiken tussen het op=
wekken van de artistieke ontvankelijkheid en de crea=
tiviteit — waarbij men er zich goed van bewust ge=
weest is dat de cursisten altijd maar amateurs zullen
blijven — terwijl anderzijds de opleiding de klip van
het onschuldig=gevaarlijke hobby heeft weten te om=
zeilen.

R. TOTTt
Adviseur bij de Nationale Dienst voor de Jeugd.

JEUDIS EN PEINTURE

Indien U toevallig op een donderdag naar het Musee
des Arts Decoratifs van Parijs gaat, dan zal U vast=
stellen dat de hall versperd wordt door een jong ar=
tistenvolkje, waarvan de oudste veertien jaar is en de
jongste nauwelijks zes.
Indien U nu, een tikje benieuwd, de vloed volgt, die
de zalen binnendringt, dan bereikt U weldra twee om=
vangrijke ateliers, witgekalkt en versierd met kinder=
schilderij en.
U zal daarna de installatie bijwonen : iedereen plaatst
zijn karton, bevestigt zijn blad, stalt zijn materiaal uit
gelijk een waarachtig kunstenaar, richt zich behoorlijk
in en wacht : klaar om iets te doen en om het te doen
met hart en ziel.
Deze kinderen gaan twee uren van hun vrije tijd be=
steden aan tekenen, schilderen, modelleren of graveren.
Zijn zij buitengewoon toegewijd ? Richten zij zich op
een artistieke loopbaan ? Nee ! Zij zijn daar eenvoudig=
weg alleen maar voor het plezier van te schilderen.
Er zijn er zo meer dan duizend, die elke week naar hun
museum komen. Dit geven van zichzelf en van hun tijd
zal er zijn beloning en voldoening vinden — laten wij
zeggen dat niets meer winst oplevert, dan het werk,
dat men doet voor zijn plezier. Het is met deze idee
dat het werk werd aangevat, datzelfde schoolse werk,
punt op het programma, van hogerhand opgelegd... en
derhalve : punt van verveling... Alles wat hier zal ge=

leerd worden, wordt niet onderricht, maar laat zichzelf
ontdekken, in en door zichzelf. Het is ongetwijfeld een
moeilijke en delicate taak, maar zij verrijkt oneindig
veel meer en zij is trouwens de enig aanvaardbare in
deze ateliers.
Maar laten wij terugkeren naar onze kunstenaars, die
materieel alle voorbereidingen hebben getroffen. Zij
scharen zich road een der opvoeders : er ontspint zich
een conversatie, een babbeltje=in=familie. Men spreekt
er over het weer, over de sneeuw, die doet denken aan
een impressionistisch schilderij, of over de zonn.ebark,
die ontdekt werd in een Egyptische pyramide, of nog
over een Goya=expositie, die zopas geopend werd in een
Parijs' museum, of over het tijdschrift, dat vier pagina's
reproducties van Van Goghs werk publiceerde en zo,
stap voor stap, komt men tot de beoordeling van het
tekenwerk van de vorige week. Men spreekt erover, de
vragen volgen elkaar op, de discussie ontplooit zich en
meteen de ideeen en raadgevingen. Tedereen neemt er
aan deel en op die manier wordt dan het thema van de
dag aangevat. Er zijn wellicht projecties te tonen, een
film, een kleine documentaire tentoonstelling of nog,
zoals vandaag, een 'ontsnapping' in het museum.
Het onderwerp zal zijn 'De Drie Koningen', maar zij
moeten in hun hander een stuk uit het museum dragen.
Van dan of verspreidt het kleine volkje zich in de za=
len, op heerlijke speurtocht naar een schat.
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Iedereen gaat naar datgene, waarvan hij houdt en waar=
aan hij zijn voorkeur geeft. Er wordt een schets ge=
maakt (wat vooreerst toelaat beter te zien) en, nu de
I voedine aldus verzekerd is, keert men terug naar het
atelier, waar het werkelijke -work kan beginnen.
Balthazar zal misschien dit heerlijke Portugees good=
smeedwerk dragen. Waarom hem niet kleden met deze
maple zijde, die zelf ook uit het Oosten komt ? Melchior
wordt wellicht bekoord door dat Venetiaans koffertje
en ja, hij kan eveneens dit prachtige zwaard aan zijn
zijde dragen
Op die wijze wordt er binnen in het kind een wij de
wereld van beelden, ideeen en ontwerpen geschapen.
Gedurende de realisatie van het schilderij (enkele aan=
duidingen in potlood, daarna dadelijk de kleuren en het
vrije spel van de penselen), is de eerste zorg van de
opvoeders het respect voor de persoonlijkheid en de
wens van eenieder; het Leiden en raadgeven geschiedt
met voorzichtigheid en mate evenals het waken over
het bijblijven van de geestdrift. Het is vooral nood=
zakelijk dat elk kind vertrouwen ingeboezemd wordt en
dat het izich bewust is van een warm begrip, dat zich
naar hem toebuigt.

Pierre Belves en de kinderen tijdens een bespreking van de
gemaakte schilderijtjes.
Tekenen in het museum.
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Opvoeding van het oog, gehoorzaamheid van de hand,
in beweging brengen van de geest, worden innig ver=
enigd.
De voorgestelde onderwerpen brengen zichzelf voort
en sluiten aan bij elkaar. Zij worden voortgebracht door
kinderen — punt van deze programma's op lange ter=
mijn, waarvan het verloop onveranderlijk zou zijn, doch
tevens een bestendige heropwekking van de interesse
en de aantrekkingskracht en ook een antwoord op de
'noodwendigheden 1 van het kind en, zijn mogelijkheden.
Fen vrij schilderij, vol van verbeeldingskracht en droom,
zal een strenge observatie uitlokken of zal, bij wijze
van spel, gaan tot aan de drempel van het gezichts=
bedrog; een opgave, waarbij alleen met kleuren wordt
gewerkt, zal opgenomen worden in een ge1nspireerde
decoratieve oefening. Van tijd tot tijd zullen andere
grafische activiteiten nieuwe visie brengen, hetzij wat
betreft de conceptie, hetzij wat de handeling aangaat.
Modelleren, knippen, graveren op karton, lino en leder
brengen variatie in de technische expressiemiddelen.
Binnen de grenzen van het vooropgestelde thema wordt
alle vrijheid van opvatting en uitvoering geeerbiedigd.
Het schilderij zelfs het kinderschilderij — kan slechts
denkbaar zijn als het bevrijd is van alle dwang, vi=
suele of andere.
De grafische spelen laten toe het meesterschap te ver=
werven over de handelingen, zij zijn spontaan of ge=
inspireerd door enkele trekken, loaf, beweging of uit=
vinding.
De tekentests hebben als direct gevolg dat wij onze
kinderen beter leren kennen en ook begrijpen.
Memoriespelen, amusant en schilderachtig, verrijken

de visuele woordenschat — verrijking, die onontbeerlijk
is bij alle scheppend werk.
Een grate marge werd aan de verbeeldingskracht over=
gelaten. Want wij menen dat zij het domein is, waarop
het kind veel te zeggen en nog meer te doen heeft.
Alle cultuur, deze naam waardig, vindt hier haar ont=
luiking; deze speurtocht, uitgaande van de persoonlijk=
heid, leidt er ons niet toe van deze kinderen kunste=
naars te maken. Wij weten zeer goed dat, indien wij
hen daartoe zouden verplichten, zulks zich tegen ons
zou keren. Wij zoeken veeleer van deze kinderen men=
sen met smaak te maken, mensen, die zullen kunnen
kijken en bekijken en kiezen en die gevoelig zijn, dus
rijke mensen uit en in ,zichzelf.

Een bezoek aan de Ateliers au Travail kan zeer gemakkelijk gebeuren gedurende het schooljaar. Het volstaat toelating te vragen — die dadelijk gegeven wordt — bij de
ingang van het museum : Ateliers de jeunes, Musee des

Arts Decoratifs, Pavillon de Marsan, rue de Rivoli, Paris l er .
De cursussen hebben alle dagen plaats van 17 tot 19 h,
's donderdags van io tot 19 h en 's zaterdags van 14.3o h
tot 19 h. Een club voor groten heeft plaats elke woensdag
van 17 tot 19 h. Deze club omvat : grafische kunsten, graveren met sterk water, modelleren en kunstgeschiedenis.
De groteren zijn 15 a 17 jaar cud.
De kinderen betalen een bijdrage van 50 NF per trimester.
PIERRE BELVES
Directeur van de Opvoedingsdienst van het Musee
des Arts Decoratifs te Parijs

LIFE AND HOPE

Misdrijf en achterlijkheid op school zijn nauw ver=
want. Beide hebben te maken met een verlies van hoop
en een daaruitvolgend gevoel een outlaw te zijn, dat
een persoon er toe aanzet op zoek te gaan naar een
nieuwe groep om bij te behoren. Indien deze laatste
ontbreekt, dan richt hij zijn eigen groep op, scorns met
twijfelachtige elementen.
Een beproefde manier om achterlijke kinderen te hel=
pen is hun kansen te geven op andere gebieden dan het
werk, zoals bijvoorbeeld in spel en athletiek. Maar,
daar zij dikwijls het slachtoffer zijn van angsten en
van een niet=constructieve — hoewel actieve ! — ver=
beeldingskracht, bieden toneelspel en forse dansen ze=
ker rijkere waarborgen op succesl. Het is duidelijk dat
hetzelfde ook geldt voor misdadigers en potentiele mis=
dadigers. Mijn eerste experimenter dateren van in de
twintigerjaren, want mijn systeem Drama=Athletic=
Movement was min of meer klaargekomen vooraleer
ik de school verliet. Achterlijke elementen, die er aan
onderworpen werden, werden opmerkelijk opgewekter
en begonnen te slagen in hun examens. Nadat ik de
school verlaten had, werd het algemeen systeem op alle
manieren beproefd, met het doel dergelijke opbouwen=
de resultaten te behalen.
De eerste dertigerjaren werden besteed aan beroeps=
worming. Ik richtte mijn eigen Children's Theatre en
Youth Companies op, evenals een bescheiden trainings=
centrum in Londen. Nadien werd ik verbonden aan het
B.B.C.=kinderuur — en werd ik de jongste Uncle in
Brittannie, — vervolgens assistent in Birmingham en
daarna tijdelijk diensthoofd van West. Maar ik liep

tijdelijk vast en richtte een Arts Centre op in Worces=
tershire. Hier was het dat, eens te meer, emotioneel
gestoorde jongelui hun weg tot mij vonden. Ze werden
alien 'behandeld' met ofwel een geImproviseerde
speech ofwel met dans. Degenen, die beide kregen, ver=
beterden sneller en de resultaten van deze tests werden
naar Londen overgebracht, met het welbepaalde doel
de interesse van de beroepsmedici te wekken. Men
stand mij toe te spreken op de British Medical Asso=
ciation, maar ik moest wachten tot bij de aanvang van
de oorlog, vooraleer mijn dramatherapie algemeen toe=
gepast werd in dit land.
Na het einde van de krijg werd ik County Drama Ad=
viser in Staffordshire, waar ik theater en dans expe=
rimenteerde met jeugdgroepen en elementen uit de fa=
brieken. Hier was het dat in 1945 mijn Pear Tree
Players werden samengebracht. Zij speelden kinder=
toneel en experimenteel jeugdtheater. Zij vormden in
Engeland waarschijnlijk de eerste groep professionelen,
die zich volkomen wijdden aan opvoeding. Benevens
acteren, moesten ze ook werken in clubs, en desgeval=
lend, werden ze gedurende twee jaar onderworpen aan
danstraining, vooraleer ze de toelating kregen afzon=
derlijk op te treden. Zij speelden 'en road' en in arena,
zowel als klassiek, net zoals mijn vroegere gezellen het
deden.
1 Zie beschrijvingen over het belangrijk verschil tussen
persoonlijk en geprojecteerd spel in de boeken Child Drama
en Introduction to Child Drama van de auteur van dit
artikel (uitgegeven U.L.P.). Laatstgenoemd boek werd onlangs ook in het Frans uitgegeven.
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Emotioneel gestoorde kinderen van 7, 8 en 9 jaar oud.
Zij zijn vernielzuchtig door het spel van anderen.

Maar het was pas nadat ik een gevaarlijke gang (9 a
jaar oud) in huis had genomen, toen ik in 1947
terugkeerde naar Birmingham, (ik schonk hun een
hoofdkwartier op het gelijkvlcers en in de garage), pas
daarna dus besliste ik een eigen centrum op te richten
voor dit werk. Wij behandelden de gang, leerden de
jonge bandieten ophouden te stelen en bestendig stenen
bommen door de vensters van de buren te gooier,
roodhuiden te hebben, vreselijke operaties en oorlog te
houden in de tuin, dat alles 'op de tonen van jazz...
Zij leerden jets van het verschil tussen droom en wer=
kelijkheid en .hun gedrag werd gericht op de gegeven
gelegenheid. Zij leerden zieh afreageren in het rijk van
de kunst en de ontroering, zonder dat ze deze zaken
moesten doen in het werkelijke leven. De misdaden en
vergrijpen hielden op. Het is een proces, dat ik ex=
perience without sin noem, een vorm van catharsis,
maar steeds met het element 'hoop' erin vervat, want
catharsis alleen volstaat niet.
Mijn eerste centrum werd aldus gesticht en functio=
neerde part time in een achterstraat van Birmingham,
in Reaside School. Het bleef er, ongeveer twaalf jaar
lang, normalen en sehuldigen helpen ; want wij zijn er
van overtuigd dat zij moeten gemengd worden, waar
het mogelijk is. Het vervelende van de zaak is enkel dat
de Stad met haar nieuwe urbanisatieplannen, het cen=
trum bedreigt en het is mogelijk dat het afgebroken
meet worden. Wij moeten hoogdringend een nieuwe
plaats vinden...
Het zou niet juist zijn de indruk te wekken dat mijn
centrum een superieur therapeutisch jets is. Ik verlang=
i o8

de enkel en alleen, teen ik als eerste begon, een plaats,
waar kinderen en teenagers zouden kunnen samen=
k.omen om er hun eigen kindertoneel en gelmprovi=
seerde dansen op en uit te voeren, op hun eigen manier,
onder sympathieke leiding en controle, want zulks leidt
naar beschaafde ervaringen en verrijkt de levenswijze.
Maar wij trainden in het Centrum ook bijna=volwas=
seven. Zij observeerden het jonge yolk tijdens het spel
en bereidden het kindertoneel voor. Steeds brengen wij
onze spelen voor ander vormen, die de kinderen ge=
bruiken in hun eigen straatspel. Mijn proefnemingen
betreffende 'toneel verwant aan televisie' worden hier
eveneens geleid (meestal voor volwassenen) en er wor=
den ook regelmatig leiderscursusen ingericht. Het is
mogelijk, voor mensen van 7 tot 7o jaar, elkanders
werk te zien, indien men dat wenst, en om van de ene
groep naar de andere over te gaan zonder een breuk.
Zo helpt het Centrum de ' Jeugd' zich niet te beschou=
wen als een ras apart en brengt er tevens het zijne toe
bij om sommi.ge versperringen tussen ouderen en jeugd
neer te haler. De methoden, die hier geleidelijkaan
ontwikkeld werden, worden nu gebruikt in de kinder=
afdelingen, die vallen ,onder het Home Office, in ge=
vangenissen, gewone clubs, hospitalen en heropvoe=
dingsgestichten en beroepsacteurs gebruiken eveneens
enkele van de ideeen. Er bestaan tat van verenigingen
voor kindertoneel, die gebaseerd zijn op het onze, in
verscheidene delen van de wereld, en wij hebben zeer
veel jongelui geholpen het leven terug in het gelaat te
zien en te slagen op school. Een van , onze grootste
successen is het geval van Claude ('Dit is de enige
plaats, waar men u sterk behandelt'), die woeden.d en
afkerig naar ons kwam. Hij verbrandde mooie m.eisjes=
gezichten met sigaretten., maar nu is hij een betrouw=
baar chauffeur. Toen hij eens terugkeerde van een ver=
lofdag, die geregeld werd toegestaan, bracht hij een
grote zak snoepjes mee 'for the kids'. Ik vroeg , hem
niet waar hij ze vandaan had gehaald, maar dit was de
eerste keen in zijn leven dat hij scheen te denken aan
anderen. Spijt de kwellende zorg om financiele steun
en erkenning zijn vele onderwijzers, acteurs en jeugd=
leiders beInvloed geworden door het werk; de locale
universiteit zendt studenten, die psychologische cur=
sussen volgen, om te observeren en mensen uit alle
landen van de wereld bezoeken ons. Zij komen vooral
voor mijn zomercursus en vroegen n-tij te trachten an=
dere Peter Slade Centra te stichten. Mijn eigen hoop
en wens zijn deze : dat de centra er mogen komen in
elke stad en dorp, waar ook.
De mensen hebben het broodnodig terug over zichzelf
te denken als over een familie en niet als over naties
en leeftijdsgroepen, die met elkaar in oorlog leven.
PETER SLADE
Drama Adviser bij het Education Department
van Birmingham (Engeland)

HET BEGON BI) HET MUIDERSLOT...

AKADEM1E VOOR EXPRESSIE DOOR WOORD E.71 GEBAAIk
Sams kan een korte, flitsende gedachte bepalend zijn
voor veel van ons verder handelen. Ik heb dat, nu
ongeveer twaalf jaar geleden, ondervonden.
Die gedachte was : dat moesten de kinderen ook eens
kunnen beleven. Een nog al nuchtere gedachte.
De plaats waar zij opkwam was verve van nuchter; het
was de door kaarslicht en haardvuur verlichte en ver=
warmde ridderzaal van het Muiderslot. Ik stond voor
de schouw en droeg gedichten voor van Hooft, Brede=
rode en Vondel.
Ik voelde mij staan op gewijde grond en kan deze ge=
waarwording niet meer vergeten.
Dit op zichzelf niet belangrijke voorval en die gedachte
aan de kinderen zijn het begin geweest van mijn be=
wust zoeken naar een creatieve aanpak bij het werken
met leerlingen.
Ik was toen al enkele jaren aan de Werkplaats Kinder=
gemeenschap te Bilthoven verbonden voor het geven
van declamatie= en toneellessen, maar ik vond geen
vrede in het vervolgen van de weg van mijn voorgan=
ger, die bijzonder goed en belangrijk werk had gedaan
met het regiseren van stukken uit de wereldliteratuur
en een vaste toneelkern had gevormd.
Ik zocht naar mogelijkheden ook de andere leerlingen bij
mijn werk te betrekken. Dat was moeilijk—totdat ik die
voor de hand liggende gedachte op het Muiderslot kreeg.
Vanaf dat ogenblik begreep ik, welke weg ik op moest
en dank zij het vertrouwen en de volledige medewer=
king van leiding en leerkrachten is ons Muiderslotjaar
een onvergetelijk jaar geworden voor de hele school.
Toen hebben wij ervaren hoezeer creatief werken de
integratie van de verschillende leervakken kan bevor=
deren. Met de tijd van De Muiderkring als belangstel=
lingscentrum, hebben we geschiedenis, aardrijkskunde,
talen, biologie, natuurkunde, enz. niet alleen bestu=
deerd, maar ook creatief beleefd.
We hebben ter plaatse opmetingen gedaan en musea
bezocht, hetgeen een uitgangspunt was voor het maker
van moquettes, sieraden e. d. en het improviseren van
17' eeuwse kleding. We hebben gedanst, voorgedragen,
geschilderd en geboetseerd en tenslotte hebben we met
alle leerlingen en leerkrachten in de gelmproviseerde
costumes een feestelijke en rijk=geschakeerde 17' eeuw=
se dag op het slot doorgebracht.
In de loop van dit Muiderslotjaar heb ik herhaaldelijk
ervaren, hoe veelzijdig en onbegrensd ons vak is; een
vak waarvoor men in Nederland niet kon worden op=
geleid. Vanaf die tijd stond het voor mij vast dat wij
een opleiding nodig hadden, voor leerkrachten die de
integratie via de expressie=vakken in het onderwijs ter
hand konden nemen. De voorbreidingen hebben nog
enige jaren geduurd maar in 1956 weird te Utrecht de

De 17" eeuwse dag op het Muiderslot.
Polonaise op het Slotplein.

Akademie voor expressie door woord en gebaar gesticht.
Het heeft in die tijd wel verwondering gewekt dat deze
opleiding vier full=time studiejaren vroeg en dat wij in
een tijd waarin vrije expressie een begrip wend, mede
vasthielden aan de mogelijkheden die geboden worden
door de gebionden, herscheppende expressie. Nu echter
onze eerste twee groepen afgestudeerd zijn en hun
plaats in het onderwijs en jeugdwerk hebben gevonden,
is wel gebleken dat ons standpunt in deze, juist was.
Want zelfs al geeft men het kind vanaf de kleuterleef=
tijd de mogelijkheden zich vrij te ontplooien, dan nog
komt het ogenblik ,dat hij de gevoelens en krachten,
die bezit van hem nemen, niet in een adequate vorm
kan uiten.
Het zijn immers alleen de kunstenaars onder ons, die
blijvend in staat zijn tot een zodanige vormgeving (en
zelfs zij ervaren nog meerdere malen dat de conceptie
sterker was dan de kristallisatie).
leder schooltype, dat bezocht wordt door pubers en
ouderen, heeft daarom de taak zijn leerlingen in contact
te brengen met het werk van kunstenaars, want in dat
werk kunnen de leerlingen de neerslag vinden van hun
eigen gevoelens. Dat contact zal zowel in receptieve als
creatieve vorm een verrijking betekenen van de groei=
ende persoonlijkheid.
En omdat onze afgestudereden mede tot taak krijgen,
hen daarbij te helpen, moet de akademie haar leerlingen
de kans geven in deze herscheppende expressie=moge=
lijkheden thuis te geraken. Indien wij dit deel van ons
werk zouden voorbij zien, zouden wij tijd sparen, maar
onze taak maar half verstaan; want naast de hulp die
wij het kind kunnen bieden tot het vinden van zich=
zelf, bestaat een ander deel van ons werk, uit het le=
veren van een bijdrage tot de cultuuroverdracht. Wij
kunnen door een creatieve wijze van werken in de op=
voeding, bij hen die na ons komen de mogelijkheid tot
creatief leven vergroten.
WANDA REUMER
Directrice van de Akademie
voor Expressie door Wood en Gebaar te Utrecht.

AAN
ANDRE
DEMED :S 1
DOOR

ALBERT WESTER L1NCK

Cliche Desclee De Brouwer

Er zijn nu meer dan dertig jaar verstreken sinds ik het
eerste werk van Andre Demedts leerde kennen. Ik moet
een leerling van de poesis zijn geweest toen zijn eerste
dichtbundel Jasmijnen op mij zo 'n diepe indruk maakte,
in mij zó 'n diepe en prangende ontroering wekte, dat ik ze
nadien nooit heb vergeten. Sindsdien heb ik zijn letterkundige loopbaan van nabij gevolgd en mijn belangstelling
voor zijn werk is altijd iets meer, zelfs veel meer geweest
dan literaire nieuwsgierigheid. Steeds heb ik in elk van
zijn werken, als in zoveel nieuwe uitingsvormen van zijn
talent, iets van die menselijke ontroernig willen terugvinden die de eerste, verrassende ontmoeting met de ziel van
Andre Demedts mij schonk. En in elk van zijn werken heb
ik hem teruggevonden.
In die eerste bundel Jasmijnen sprak Demedts een levensgevoel uit, dat de jonge mensen van toen aangrijpen moest.
Opgegroeid in een idealistisch klimaat, voelden zij aan dat
de droom van vrede en levensharmonie in Europa vergeefs
was gedroomd, dat de bezielde boodschap die hun voorgangers, Wies Moens, Achilles Mussche e. a., hadden uitgezongen geen kans had in de werkelijkheid. De gang van
de wereld leerde zo duidelijk dat de ellende van de oorlog
vergeefs was geleden, dat de kreten om broederschap onder
de mensen vergeefs waren geuit. De generatie, waartoe
Demedts behoorde ken moeilijk afstand doer van het beste
van haar jonge hoop, en ook hij klampte zich bij pozen
nog vast aan die edele gemeenschapsdroom :

eenmaal zal de aarde veel schoner en Wrier wezen,
eenmaal als de iiefde overwint,
doch spoedig moest die evangelische gemeenschapsdroom
omslaan in een bewustzijn van ontgoocheling. De hymne
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der expressionisten wend een elegie, een klacht om het
eeuwig menselijk tekort.
Dit menselijk tekort is de grondbeleving gebleven van zijn
werk tot vandaag. Wat mij — en ik mag wel zeggen ons —
daarin aangreep, is, dat hij de ervaring van de menselijke
eenzaamheid niet beleefde en koesterde als een allerindividueelste beleving, zoals de grote dichters van het fin-desiecle in een burgerlijke sfeer hebben gedaan, dat hij ze niet
ontleedde en doorproefde als voedingsbodem van een soort
esthetische levenscultus, maar ze wel doorvoelde als een
ongeneeslijk lot van de menselijkheid, als een klacht (im
de mens, als een sociale en metafysische nood :

Ik wil niet vragen wearom het gras vertrapt wordt voor niet,
en waarom ons leven verwoest wordt in eenzaamheid en
honger en verdriet.
Zijn droomverlies, zijn eenzaamheid scheen ons in die jaren belangrijker dan het louter ivoren-toren-bewustzijn
van vroegere dichters, omdat het zich verruimde tot een
visie op de mens :

Komt, broeders, zvij zijn alien havelozen,
en te leven is voor ons de grootste pijn.
Zijn klacht greep ons ook meer aan dan de kunst van
leuzen en programma's omdat zij ons oprechter en dieper
het wezen openbaarde van de bewuste mens in een verscheurde tijd.

Gelegenheidsrede gehouden te Brugge ter gelegenheid van
zijn verheffing tot ridder in de Orde van de H. Gregorius
op zondag, ii februari 1962.
1

Wie zijn eerste gedichten las, kon zich de vraag stellen :
zal de jonge dichter zich bij deze situatie neerleggen ? Zal
hij zich levenslang overgeven aan zijn wezenlijk verdriet ?
Of zal hij, zoals de oeroude mythen van Sisyphus en Tantalus ons leren, als ieder mens gedwongen zijn zich in de
wereld te r ealiseren en zijn bestaan concretere zin te geven ? In de volgende werken van Demedts is inderdaad
gebleken hoe hij gepoogd heeft de eenzaamheid te doorbreken, zijn wezenlijk onmachtsgevoel te overwinnen, de
al te kwetsbare kern van weerloosheid in zijn ziel te ompantseren en een soort zelfverweer te organiseren, om aan
zijn visie op het aardse bestaan een zin en de schijn ener
voltooiing te geven.
Reeds in zijn tweede bundel Geploegde Aarde (1931) is die
evolutie stilaan merkbaar Een zó tedere weerloosheid is
niet leefbaar. Een zo totaal melancholisch inzicht in de
alomtegenwoordigheid van lijden en dood is niet uithoudbaar. Hij ontwikkelt in zich dan een mannelijke weerkracht,
die het leven in de ogen kijken kan, een hardheid die de
weemoed om de aangeboren eenzaamheid, al zij het maar
schijnbaar, overwint. Men vindt voor 't eerst die spanning
tussen melancholie en dapperheid in het gedicht Het Geheim. Het geheim is dat van de mens, die zijn eenzaamheid
als een onontkoombaar noodlot heeft herkend, waaraan
geen wijziging kan worden gebracht, maar een noodlot
dat hij met wilskrachtige dapperheid wil tegemoet gaan.
Van dit ogenblik of wordt de onmacht van Demedts tegenover leven en dood de inzet van een innerlijke tweestrijd,
waarin weerloze weemoed en verbetenheid alterneren. Die
tweestrijd kenmerkt de bundel Vaarwel (194o), waarin de
dichter poogt zich in een mannelijker levenstype in te leven. Toch heeft zijn poezie bijwijlen nog die diep-weemoedige toon van weerloos en mateloos verdriet :
.

Waar gaat gij nog heen, druipend, alleen in de regen ?
Zoekt gij nog iets, dat eens een begoochling bood ?
Er is maar een waarheid, wij gaan lachend hear tegen,
ach Lieze, mijn beest, er is geen beter huffs dan de dood.
Maar doorgaans slaat die weemoedstoon om in een toon
van mannelijk verweer, soms van grimmig en bitter verzet :

Maar als een man wil 'k van geen sterven horen,
ik wil hier werken, lijrlen, naar de toekomst gaan,
al zij het ook vergeefs, al gaat het ook verloren,
tot dat de dood mij nedersmakt
laat overeind mij staan...

tussen de mannen op mijn pleats,
tot het mijn beurt eens wordt,
geef mij die grote en ongeachte eer,
te vallen voor het eerst dien laatsten keer,
als mijn gebroken liff tegen de aarde stort.
Het wordt een gevecht om het leven tegen het leven zelf,
gevecht van het bewustzijn tegen de noodlottigheid te moeten leven-naar-de-dood. Vandaar dat de dichter dit bewustzijn als een doem gaat beschouwen — want dit brengt
voortdurende aanwezigheid van lijden, nederlaag, onmacht,
dood — en gaat dromen van een louter enkelvoudig, wilskrachtig, activistisch leven, waarin het bewustzijn geen
aandeel meer heeft :

Ik weet het wel, het best wear' lijk in de oude tijden,
ruiter en paard te zijn, gelijk een wil, gelijk een lijn,
te stormen op een vijand in, te strijden,
te winnen of te sneuvelen
en dan bevrijd te zijn.
Doch hij voegt er aan toe :

Maar dat bestaat alleen in dromen...
Daarmee verwant is de vitalistische thematiek, het verlangen van een leven in en met de natuur, heerlijk als de
groei van aarde, planten en dieren. En ook deze vitalistische
droom wordt bij Demedts geladen door het heimwee naar
een probleemloos bestaan, waarin hij de vernederingen van
de onmacht, de eenzaamheid, de dood van elk ogenblik
zal afwentelen en ontvluchten. Hoe onvergetelijk heeft hij
die vitalistische droom bezongen in een gedicht als De

Kieviten :
Leven dat leeft, niet aarzelend zint,
geen droom te vergeten nog heeft,
wuivende bloem die lzoort aan den wind,
niet aan de twijg die onder u beeft...
Uit die spanningen kon een dramatisch levensbeeld groeien,
waardoor Demedts rijp werd voor de romankunst. En hij
is jaar na jaar, aan 't romanschrijven gegaan.
Alle verhaalkunst is symbolisch, d. w. z. dat zij zich nooit
tot het verhaal beperkt maar door het verhaal heen het
leven wil interpreteren. Het symbolisch gehalte van de
verhaalkunst verschilt in diepte en omvang van schrijver
tot schrijver, van boek tot boek. Zonder vrees voor tegenspraak durf ik beweren dat er weinig levende romanschrijvers te vinden zijn wier werk zo rijk en ten boorde gevuld
is met symbolische betekenis : wijsheid, meditatie, reflexie
over het leven, als het werk van Demedts. Voor sommige
temperamenten, die in de kunst liever het ' dulce ' dan het
'utile ' zoeken, is het voorzeker te topzwaar van grondige,
ernstige problematiek. Doch in elk geval verplicht ons deze
romankunst, in sympathie of verweer, tot standpunt-kiezen
tegenover de fundamentele vragen van het menselijk bestaan.
De centrale figuren van de eerste romans van Demedts zijn
mannen, wier strijd met het leven slechts een afspiegeling
is van de innerlijke strijd in henzelf. De Mannen van de
Straat, Dr. Gossey uit Het Leven drijft, Daniel Steenveld
uit .Afrekening en zovelen na hen, zijn eenzamen, neergedrukt onder vlagen van melancholie doch die vooral hun
levensonmacht willen pantseren door hardheid en barse
agressiviteit. Allen voelen zij zich geworpen in een eenzame strijd met een alomtegenwoordige, vijandige macht
die leven beet, allen zetten zij hun vierkante schouders tegen het noodlot met een hoogmoed, een bittere trots die
ons herinnert aan een van Rodenbachs laatste verzen :
„ maar, zier om zier, bestrijd ik U den geest, noodlottigheid ". De ondertoon van deze romans blijft ondoorgrondelijk weemoedig, vibrerend van een diep doorvoelde en
uitzichtsloze eenzaamheid, maar hij wordt overschreeuwd
door een wrang protest, dat aan deze figuren een onthutsende kracht geeft, een viriliteit die bekoren kan door
ruwe eerlijkheid, natuurlijke levensdrift en stoere natuurgezondheid, doch tevens kan verontrusten door een norse
en koppige weerbarstigheid, die blijk geeft van onaanpasbaarheid van het leven en radeloze eenzaamheid.
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Langzaam heeft de romankunst van Demedts dan aan
ruimte gewonnen. Een zijner grootste ondernemingen was
de trilogie der familie Van Leyda, verschenen under de
titel Voor de avond valt, In het morgenlicht, De ring is

gesloten.
Hij verruimt er zijn levensblik door voor het eerst het probleem der generaties op het voorplan te zetten, waardoor
de strijd van de mens gesitueerd wordt in een ruimer historisch verband en waardoor het de schrijver mogelijk
wordt in een meer omvattende tijdsruimte de kleinheid van
de trotse, strijdende, zwervende en lijdende mens te confronteren met de onverbiddelijkheid van de tijd, van het
noodlot. In breder op- en neergaande bewegingen kan Demedts dan ook de levenslijnen tekenen tot het uiteindelijke, voor zijn pessimisme onvermijdelijke onttakelingsproces. Er is een noodlot dat voor Demedts elke menselijke
strijd op deze wereld, elke poging tot zelfhandhaven en
bezit, op vernietiging doet uitlopen.
Figuren als de patriarchale Johannes, de trotse boer, en zijn
kleinzoon Hugo, die zich inzet in een harde, bittere strijd
om zich te handhaven, zijn mensenbeelden, die met een
harde wil tot zelfhandhaving tegenover het leven staan.
Hun karakter openbaart verwantschap met de stugge, onverzettelijke, barse helden van Streuvels; en evenals de
Ingooigemse meester schijnt Demedts als gronddrijfveer
van het menselijk-mannelijk handelen de geldingsdrift te
zien, die de strijd van het leven opjaagt tot woest gevecht,
zonder dat hij veel belang hecht aan andere passies als
b. v. de sexualiteit. Zoals bij Streuvels leidt deze menselijke
geldingsdrift tenslotte tot vernietiging.
Toch is er tussen de karakters van Streuvels en die van
Demedts een zeer groat verschil : die van Demedts zijn ingewikkelder. Zij zijn eenzame, gesloten, zwaartillende, onaangepaste mensen, die steeds conflict en probleem hebben
in zich zelf. De aftakeling van hun trots, hun gevecht
voor onthechting, of hun mijmerzieke melancholie leidt
enkel tot een gelaten amor fati, of in het beste geval, een
vermorzelingsgevoel in handen der Providentie, niet tot de
eigenlijke innerlijke vrede van de mens die ware liefde
heeft gevonden als een zee van zielerust.
Daar ligt dan ook, dunkt mij, de innerlijke tragiek van
deze boeken; want hun tragiek ligt eigenlijk niet zozeer
in de externe strijd van de mens met de onverbiddelijkheid
van de gebeurtenissen die men het lot noemen kan, dan
wel in een interne strijd voor levenslicht . en vrede, die de
schrijver hen smartelijk en hard doorvechten laat zonder
hen gaaf de vrije levensvreugde of de enig mogelijke diepere levensvrede, die de zelfloze liefde is, te laten ontdekken.
Zo hoort deze trilogie in de grond nog bij de voorgaande
romans, die zovele pogingen lijken om, vanuit een vrees
en een verzet, met het leven af te rekenen; zovele pogingen ook om een rustpunt te vinden in de menselijke ziel
van vvaaruit de tweestrijd van eenzaamheid en verlangen,
weemoed en reactie zou worden opgeheven in een wijze,
gelukkige harmonie.
Toch vertoont deze trilogie in het wereldbeeld van Demedts
ook vaste, positieve waarden.
Daar is vooreerst, in deze landelijke romans, de trouw aan
de landelijkheid, de aarde, die bij Demedts, zoals in heel
de Vlaamse traditie en zoals trouwens in de Europese
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boerenroman, de betekenis heeft van een rotsvaste gehechtheid aan eigen natuur, aan een natuurgezonde en kloeke
levenstraditie, een elementaire, zedelijke onverdorvenheid.
Daar is ook de verheerlijking van de arbeid, die weliswaar
hard is en met de doom der nutteloosheid getekend, doch
aan de mens de kloeke en koppige vreugde der zelfrealisatie
schenkt in een totale overgave.
Al blijft het werk van Demedts in de grond tragisch, toch
heeft het in die jaren door het valoriseren van waarden als
trouw aan de arbeid, geloof in de jeugd, inschakeling in
de stam, vereenzelviging met de primitieve krachten van
ras en grond, verzonkenheid in de oermachten van de cosmos, en onderworpenheid aan een metafysische Providentie,
aan zinvolle inworteling in het leven gewonnen. Zijn levensvisie wint bij pozen, ondanks zijn diepste illusieloosheid, een opwaarts-gerichte levenskracht, die enigermate
aan de elementaire oerkracht van Streuvels en aan het
herolsche vitalisme van Verschaeve doet denken, — al voelt
men dan ook achter die, vaak verkrampte, weerbaarheid,
een diepere weerloosheid, een fundamenteel-weemoedig
pessimisme.
Opvallend is hoe boek na boek dit pessimisme van Demedts
zijn algemene, werkelijk metafysische betekenis heeft gehandhaafd. In zijn gedichten aanwezig als belijdenis, toont
het zich in zijn romans in de vorm van aforistische beschouwing. Het is nooit contingent, het raakt de wezenlijke
conditie van de mens, die, zoals het in Jasmijnen reeds
luidde, op deze aarde noch in de wereld noch in God
zijn voile vrede vindt.
Vooral in de laatste jaren schijnt het werk van Demedts
terug te keren naar zijn vertrekpunt, in deze zin dat de
religieuze levenswaarde weer in het middelpunt komt te
staan. Zijn de romans die ik tot nog toe heb overschouwd,
vooral werken van afrekening met het leven en innerlijke worsteling, dan begint met de priesterroman In uw
handen een fase waarin de overgave van de mens, met name de overgave aan God, als de centrale beleving moet
gelden. Terwijl een grout deel van het vorige romanwerk van Demedts verwantschap vertoonde met vooroorlogse Europese stromingen als de zakelijkheid, de boerenroman met zijn mystiek van ras en bodem, het vitalisme,
orienteert hij zich thans naar het geestelijk, uitgesproken
religieus klimaat van wat wij thans gewoon zijn te noemen.
'de hedendaagse katholieke roman', een romankunst die
zich ernstig buigt over de concrete situatie van de kristen
in onze wereld en deze problematiek met onverbiddelijke
eerlijkheid poogt te ontleden. Aan de antipode van de kunst
uit vroegere tijden wil deze romankunst de mens niet idealiseren, de priester niet herolseren, maar wel integendeel
de christen uitbeelden als een zwak, breekbaar riet, een
Pascaliaanse nieteling, die niets vermag uit eigen kracht
maar alles moet verwachten van liefdevolle overgave aan
Gods onpeilbare barmhartigheid. Evenmin als de priesters
die Bernanos, Graham Greene e. a. hebben getekend, kan
pastoor Bogaerts in de roman van Demedts als een voorbeeld worden beschouwd. Hij is, in een groat deel van zijn
persoonlijkheid, eerder een zwak mens, beladen met twijfelzucht, aangetast door wankelmoedigheid, verpletterd onder een melancholische eenzaamheid, die hem overlevert
aan zinloos gepieker en hem het leven moeilijk maakt,
doch in die donkere smartelijkheid van zijn leven heeft

hij toch de genade der overgave aan Gods wil geput en
gewonnen, die hem toelaat de kelk zijner kwellingen en
zelfkwellingen gelaten te drinken. Een eerlijke en weerstandsloze liefde tot God en de Kerk schenkt hem ten slotte
de vrede. Vrij somber levensbeeld, zoals wij uit de meeste
hedendaagse lietratuur gewoon zijn, maar dat toch de eminente verdienste heeft te belichten dat alleen het bovennatuurlijk inzicht van het geloof en vooral de liefde de
mens, die — wie hij ook zij — bevrijding uit zichzelf nodig
heeft, waarlijk bevrijdt.
Ook in zijn volgende roman De Levenden en de Doden
(1959) is de problematiek van Demedts hoofdzakelijk van
religieuze aard. Het is een roman die tevens van een diepe
en brede kijk op het tijdsgebeuren getuigt : de oorlog, het
verzet, de repressie. Uit die eerlijke tijdsgebondenheid put
hij een deel van zijn betekenis. Het is bovendien een roman, waarin Demedts, vooral in de figuur van Hans Dammaert zijn belangstelling toont voor het probleem van de
jeugd een zo vaak ontgoochelde en bedrogen jeugd, —
gesteld tegenover de ontzettende cataclysmen en omwentelingen van deze tijd. Maar grotendeels ligt de betekenis
van het werk toch in de figuur van Steven van Huysse,
andermaal een priester, die zich ten voile inzet voor zijn
christelijk apostolaatsideaal. Hij is, in tegenstelling met Pastoor Bogaerts, een man van de actie en een evenwichtiger
natuur. Doch ook aan hem wordt de schrijnende paradox
gerealiseerd van de albezielde liefde die haar menselijke
onmacht ervaart. Ook met zijn edelste opoffering staat
hij machteloos om de ziel van zijn evenmens te redden.
Zoals in de roman In Uw handen, blijft hier het thema van
de menselijke zwakheid centraal. De christen, de priester,
zij mogen niet bogen op eigen macht, zij moeten betrouwen
op wat God in Zijn geheime beslissingen met de zielen wil;
louter aards gezien, loopt hun wensen en werken zo vaak
uit op schijnbare mislukking, maar Gods raadsbesluiten
zijn ondoorgrondelijk, en zij moeten leven en arbeiden in
hun geloofsblinde Hoop en Liefde.
Naast deze belangrijke problematiek, schenkt het bock ons
nog een gewetensvolle peiling in het geestesklimaat van
onze tijd, ook in ons land, waar levenshoudingen zo scherp
naast en tegenover elkander staan, en inzonderheid twee :
een heidens-materialistische, die enkel zichzelf verzadigen
wil met genot en eigenliefde, en een idealistische, die zich
gelovend inzet voor de verbetering van evenmens en maatschappij; de doden en de levenden.
Zo hoop ik duidelijk te hebben gemaakt, al zij het slechts
in bondige taal, hoe het romanwerk van Demedts in zijn
laatste periode een groei vertoont naar het centraal-stellen
van het religieuze inzicht en naar een positieve overgave
aan het religieuze mysterie van ons bestaan; al blijft zijn
bestaanservaring problematisch geladen. Toen ik nog student was — helaas, al zoveel jaren geleden — heb ik elk
van zijn toen verschenen boeken een lied van Tantalus genoemd, en sindsdien, zo dunkt mij, zijn de meeste figuren
die hij leven heeft geschonken nog dezelfde eenzamen,
zwaarmoedigen, gekwelden gebleven, onverlosbaar opgesloten in hun onvoldane Tantalus-existentie. En ook God benaderen deze Tantalusfiguren van uit de deemoedig-schrijnende verte van hun eenzaamheid, clamans de profundZs.
Doch zoals het lijden-aan-het-leven van zijn helden met de
jaren is gerijpt tot een meewarige en wereldwijze stolcijnse

wijsheid, zo is hun nood aan God langzaamaan gegroeid tot
een geduldig, religieus vertrouwen in de beschikkingen van
Zijn Mysterie, tot een bovennatuurlijke amor fati die alleen
de christelijke deemoed schenken kan.
Na de dichter en de romanschrijver vluchtig te hebben getekend, vooral naar de menselijke betekenis van zijn werk,
zou ik moeten wijzen op het werk van de criticus. In de
loop der jaren heeft Andre Demedts zich opgewerkt tot een
der beste critici van ons land. Ik breng niet enkel gaarne
hulde aan zijn literaire smaak, die ten slotte grotendeels
gave is, maar ook aan de literaire ontwikkeling en eruditie,
die hij zich in de ruimte en in de historische dimensie heeft
verworven, door jarenlange studie op eigen kracht. Een kritiek van Demedts lezen, is voor mij altijd leerrijk geweest.
Zijn aanwezigheid te midden van ons is een belangri ) ke
bijdrage tot het literair-critisch denken in ons land.
Wat de christelijke schrijvers en lezers in de christen
schrijver die hier vandaag wordt gehuldigd kunnen eren,
is zijn oprechtheid. Er is ons in de hedendaags-Vlaamse
letterkunde weinig werk bekend, dat zo weinig heeft van
het histrionisch spel dat de literatuur misschien bij definitie
eigen is, dat zo oerecht groeit uit een naakte eerlijkheid.
Wat alle christenen — en trouwens alle echte mensen met
hen — in hem nog kunnen eren, is dat hij voortdurend, ik
zou haast zeggen uitsluitend wordt in beslag genomen door
de laatste zin van het bestaan. Niet zo veel kunstenaars
hebben de ernst en de innerlijke diepgang, die hen ertoe
dwingt levenslang met die wezenlijke vraag van ons menszijn bezig te zijn. Demedts is zo essentieel in zijn menselij kheid.
Bovendien werd hij, bij uitstek, onder ons geroepen om de
dichter, de kunstenaar te zijn van de kristelijke weemoed.
Er zijn dingen in het leven en ook binnen het geloof, die
de mens, ook de schrijver kan kiezen. Doch voor het wezenlijke deel wordt hij gekozen. David werd gekozen voor de
religieuze vreugde, ludens coram Domino, de Prediker werd
gekozen voor een gruwelijke smartelijkheid. Paulus werd
gekozen voor het hartstochtelijke geweld. Johannes voor
de stille verrukking. Ook de christelijke denkers en dichters worden, ieder in verscheidenheid, gekozen voor hun
eigen stem, die teder of verbolgen, kinderlijk of oud-wijs,
jubelend of smartelijk moet zijn. Weinige schouwspelen
zijn voor de historicus zo ontroerend en sterkend als deze
polyfonische ruimte en verscheidenheid in de kristelijke

cultuur. Demedts werd gekozen om de stem te zijn van
het kristelijk verdriet, dat zo zinrijk en betekenisvol is.
Onze oudere, altijd betreurde vriend August van Cauwelaert heeft eens gedicht :

Van zonne niet, van vreugde niet,
de zielen rijpen van verdriet;
En indien dit waar is voor alle menselijk verdriet, dan nog
meer voor de kristelijke weemoed. Het werk van Demedts
bewijst in zijn figuren hoe dit verdriet de zielen murw,
rijp maakt, hoe het hen de voile dimensie van hun leegte
en van hun nostalgic leert ontdekken, en alle schijnhoudingen en schijnhouvasten te doorzien, om zich ten slotte
met een glimlach weerloos en smarteloos te laten vallen
-- in de eeuwige Handen.
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ontmoetingen

op korte golf
Met vreugde stellen wij nogmaals
talrijke toetredingen tot het C.V.K.V.
vast. Volgende kunstenaars worden
dan ook hartelijk welkom geheten in
ons Verbond :
Sep Broes, Andre Claeys, Jaak L. De
Meester, Jan Kellner, Etienne Le
Compte (ps. Lode Stevenberg), Andre Moyaert, Egon Pannekoucke,
Ghislain Potvlieghe, E. H. Remi
Van de Moortel, Marcel Van de
Velde, Cesar Vangheluwe.

* Regisseur Maurits Balfoort leidde de
opvoeringen te Amsterdam en in de KNS
te Antwerpen van 'De Fluitketel' van
Teirlinck.

Sepp Broes en Nadine Vanlierde stelden van 24 februari tot io maart hun
werken ten toon in ' Doedelzak ' te Moere.
* Op 15 en

22

februari, evenals op 1,

8 en ii maart werd in de Brugse Korre-

kelder het toneelstuk ' De Politie ' van S.
Mrozek opgevoerd. Op 29 maart en 5, 12
en 26 april volgt dan 'Klacht tegen een
onbekende'. Het decor was telkens van
Albert Setola en Fernand Boudens.
Van F. R. Boschvogel gaf de BRT-zender Brussel op 2 april een luisterspel uit
gewijd aan P. Theophiel Verbist, stichter
van Scheut.
* In het reeds bekende en zeer gewaardeerde programma van de B.R.T. WestVlaanderen ' De Windroos kwamen op
zondag, ii maart, weer opnieuw twee
Westvlaamse auteurs aan het woord, nl.
Lieve Simoens, die handelde over haar
jeugdboek ' Gorilla's en goud', dat verscheen in de jeugdreeks van het Davidsfonds, en. Pieter Malbrancke, die sprak
over zijn onlangs gepubliceerde dichtbundel
' De Kille Toorts ' en over zijn ander literair werk en toekomstplannen. Het geheel
werd, zoals steeds, gepresenteerd door Hec-

tor Deylgat.
Op de grootkempische kultuurdagen te
Hilvarenbeek zal dit jaar de ontmoeting
van Kerk en kultuur in de hedendaagse
kerkbouw behandeld worden (21-22 juli);
een der inleidingen wordt gehouden door

Geert Bekaert S.J.
Op 5 mei a.s. te 20 h, heeft in de Kortrijkse Stadsschouwburg een huldeconcert
aan Herman Roelstraete plaats, aangeboden
door de B.R.T. nationaal en regionaal,
n.a.v. de twee recente bekroningen van de

)^,T
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in memoriam

Z. E. H. Michiel English
Op 22 maart jl. overleed in zijn geboortestad Brugge Z. E. H. Michiel English,
archivaris van het Bisdom Brugge. Hij werd geboren op 24 september 1885. Na zijn
studies aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge, het Klein Seminarie te Roeselare
en het Groot Seminarie te Brugge, werd hij na zijn priesterwijding, in 1910, leraar
aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk. Hij was eerst titularis van de vijfde
latijnse, in mei 1911 van de vierde en in 1913 van de poesis. In 1919 werd hij
ceremoniemeester van het kapittel en in 1933, toen mgr. Lararoy het archief van
het bisschoppelijk paleis voor wetenschappelijke navorsing openstelde, werd hij
tot archivaris-bibliothecaris aangesteld. Weldra werd hij aangezocht om lid te
worden van verscheidene verenigingen : de redactie van Biekorf, het Oudheidkundig Genootschap van Gruuthuuse, de Koninklijke Commissie voor Monumenten, en later het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge, en, bij de stichting
van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, de redactieraad van West-Vlaanderen. In ons tijdschrift verschenen verscheidene lezenswaardige bijdragen van
zijn hand. Aan deze korte biografische nota zou men de lange lijst van zijn
werken en bijdragen kunnen toevoegen, een lijst die in 1952 — toen het Album
English verscheen — reeds 215 nummers telde ! Toevoegen ook de vele persoonlijke raadgevingen over het bouwen van kerken, het aankopen van kerkschatten
en liturgische gewaden aan talrijke geestelijken van diverse pluimage; men zou
kunnen gewag maken van zijn invloed op de jongere generatie van heemkundigen
en historici, of van het niet gering aantal studenten, dat voor zijn theses even
langs moest komen, zijn scherp oordeel trotseren (genieten ook van zijn sprankelende humor en zijn levenskunst) : dat alles nu moet er aan toegevoegd worden
en nog blijft het een nota voor louter encyclopedisch gebruik, die nog niet de
richting weergeeft van zijn streven, noch de manier waarop hij de stof der
historie tot iets verteerbaars kneedde, minder uit didactische bekommering wellicht dan om met de harmonische kracht van zijn volle persoonlijkheid te laten
horen wat hij te zeggen had.
Hij was de zoon van de kunstzinnige ler, Henry English, die als goudborduurder
naar Brugge kwam wonen, en van Maria Dinneweth, stammend uit een oude
Brugse familie. Zijn broer, kunstschilder Joe English, werd een van ooze IJzerhelden. Onder degenen die de grootste invloed op hem hebben uitgeoefend citeert
Prof. Eg. I. Strubbe, E. H. Arthur Vuylsteke (1874-1928) die hem de weg leerde
kennen naar tal van dorpskerken met haar eenvoudige schoonheid en onbekende
schatten; verder mgr. C. Callewaert met wie de herwaardering van de liturgie begon.
Een beclevaarder is Michiel English zijn hele leven geweest. Hij kende alle bedehuizen, alle heiligen met hun relikwieen en vereringsvormen. Hij schreef er over,
tintelend en vroom, maar ook met heldere ogen op de kleinheid van de menselijke
gedragingen gericht.
Door een opdracht had ik het geluk in de laatste jaren ongeveer alles te lezen wat
English over kerken en heiligen van het Bisdom Brugge geschreven heeft. Het is
moeilijk te aanvaarden dat de waardering die hierbij ontstaat niet van blijvende
aard zou zijn. Van de Franse teksten uit ' La Patrie ' tot de vrijgevochten ' Dagklapper ' in het Brugse Parochieblad ligt de overgang van een hele generatie.
Geleidelijk rijpt zijn oordeel (het wordt ook milder), vergroot zijn overtuigingskracht en de zekerheid waarmede hij onmeedogend of weer proevend en zachtjes
onderhoudend zijn gekoesterde onderwerpen behandelt.
Sinds hij begon te schrijven is de literatuur strenger in afzonderlijke vakken gesplitst, zodat men het werk van English zeker niet tot de letteren zal rekenen.
Toch was hij als weinigen voor zijn yolk een waardevolle schrijver wiens harteklop in ieder van zijn werken en bijdragen hoorbaar is.

Lucien Dendooven
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De jury van de Prijs voor Vertaling
van Vlaams literair werk — waarin
o.m. onze medewerker, professor
Jules van Ackere, zetelde — kende
de prijs voor de periode 1955-6o toe
aan Georg Hermanowski, een groot
vriend van Vlaanderen, die eveneens reeds verscheidene malen medewerkte aan ons tijdschrift.

Jan De Clerck

Jan De Clerck (links)
en Constant Permeke
voor 1914 te Oostende.
Een der oudste en edelste figuren uit de Westvlaamse kunstwereld overleed op
zondag 25 februari te Oostende op eenentachtigjarige leeftijd. Hij is zijn lever'
lang een geliefde, idealietische figuur geweest. Men zal hem niet meer zien, deze
grote grijsaard met zijn eerbiedwaardige baard en zijn ernstige ogen, die kijken
naar de takken der bomen van het park, het werk der vissers op de kaai of het
spel der barer' aan zee. Men zal hem niet meer aantreffen op de tentoonstellingen
van jonge kunstenaars waarvoor hij zoveel begrip en welwillendheid over had.
Meteen verdwijnt een der laatste getuigen van het kunstleven to Oostende voor
1914, dat hij met de volle inzet van zijn persoonlijkheid had medegemaakt en dat
zeker de glorieperiode geweest is van de schilderkunst in de badstad, welke toen
nog bogen kon op figuren als Ensor, Spilliaert en Permeke.
Reeds in zijn studiejaren aan het 0. L. Vrouwcollege, waarvan ook Ensor en
Spilliaert oudleerlingen zijn, ontwaakte zijn schilderstalent, mede onder invloed
van kunstenaars uit zijn familie. Na lessen aan de plaatselijke academie en te
Brussel bij de schilder Payen hield hij op aandringen van Portaels en Camille
Lemonnier zijn eerste tentoonstelling. Zij werd gevolgd door vele andere in binnenen buitenland o.m. in Duitsland en Spanje. Reeds voor 1914 had hij een begerenswaardige positie in de kunstwereld weten te veroveren. Hij had te Oostende een
kunstkring gesticht samen met vrienden als Constant Permeke, wiens vader een
woonschuit, Artis Amor geheten, bezat, die het toneel werd van veel gesprekken
en discussies, zoals ook op het atelier van Jan De Clerck heel wat samengewerkt
en vriendschappelijk getwist is geworden.
De eerste wereldoorlog bracht hij door in Engeland, van waaruit zijn broers
Georges en Oscar naar Amerika vertrokken, de eerste cm er een befaamd virtuoos
te worden, de tweede om er zijn beeldhouwerstalent te ontwikkelen, dat hem later
zou doer' aanstellen tot directeur van de Academie te Leuven.
Dit verblijf in Engeland, waar Jan. De Clerck andere Vlaamse schilders ontmoette
en ook met de Engelse kunst in kontakt kwam, werkte bevruchtend voor zijn
persoonlijke ontwikkeling. Zijn openheid voor alle strekkingen en geestesrichtingen van deze tijd had voor gevolg dat zijn werk als de spiegel is van een halve
eeuw kunstontwikkeling. Tot in de laatste jaren van zijn leven zou hij deze
geestesgesteltenis blijven behouden.
Verleden jaar nog werd in de galerij Toulouse-Lautrec een retrospectieve tentoonstelling gehouden, waar hem bij zijn tachtigste verjaardag hulde werd gebracht en
de veelzijdigheid van zijn talent en de jeugdigheid zijner inspiratie alle bezoekers
heeft getroffen.

bekende Westvlaamse componist. Worden
uitgevoerd : 'Sonatine in C, op ii voor
bazuin en piano' (bazuin : Jules De Haes
en Flory Muyshondt aan de piano), '4 Nocturnes op. 4o' en 'Sonatine op. 35 nr. 1'
(pianist : Frans Brouw), 'Terzet op. 44'
(trio Costy) en de creatie van 'Lichtbericht
voor mensen, op. 47', op tekst van Jacques
Coryn, door het koor 'Singhet ende weset
vro' -W.-t Kortrijk o.l.v. Maurits Denaux.
Laatstgenoemde composite werd, zoals bekend, bekroond met de prijs 1961 van onze
Provincie.
* De prijs van de Nationale Bank,
voorbehouden aan de leerlingen van het
te Antwerpen, afdeling houtgraveerkunst, werd toegekend aan de jonge
Kortrijkse artieste Lydie Ballieu.
* De Oostendse kunstenaar Willy Bosschem verzorgde de schitterende decoratie
van het Oostendse kursaal, bij gelegenheid
van het Dode-Rat-bal.
Kunstkopersmid Charles Bresous stelde
van 4 tot 18 maart zijn jongste werk tentoon in het Huidevettershuis te Brugge. De
openingsrede werd uitgesproken door Arrondissementsccmmisaris Botte. Door de
Heer Gilbert De Wilde werd een beeld opgehangen van het werk van de kunstenaar
en minister De Clerck opende de exposit:e
off icieel.
•
Declamatcr Guido Cafmeyer beeindigde de voorbereiding van de ' O.K. De Laeyplaat ' van de Westvlaamse discotheek.
*

De talentvolle acteur en regisseur

Etienne Debel werkte meerdere maanden
in Frankrijk in ' L'universite du theatre
des nations' en bij Roger Planchon te Lyon.
Thans doet hij een stage in Stratford (Eng.)
in afwachting van zijn vertrek naar Israel,
waar hij een regietaak zal toegewezen
krij gen.
•
Te Kortrijk had op 24 maart de pre:sentatie plaats van het met de provinciale
prijs voor het jeugdboek bekroonde werk
'Klabbatse' van Felix Dalle in de boek-
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handel Zonnewende-Standaard; de illustratie is van 'Marcel Notebaert.
Te Brugge ging op 6 april een kolder•
en kleinkunstavond door, waarin ons medemedelid Gaston Durnez optrad.
* Op io maart sprak Karel De Busschere
opnieuw over Vlaamse humor voor de
Brugse Gidsenbond in het Keersken.
'r Het Brugse koor ' Cantores', onder leiding van zijn dirigent Aime De Haene,
behaalde te Brussel een overweldigend
succes met de uitvoering van ' Le Mystere
des Saints Innocents ', een oratorium van
Henry Barraud. Dit concert werd op 7
maart uitgezonden over het 3" programma
van Brussel Vlaams. Het koor krijgt geen
tijd om te verpozen en onmiddellijk werd
de studie aangevat van Beethovens Negende, die te Brussel, in het Paleis voor Schone
Kunsten, zal uitgevoerd worden op i en 2
april. Hetzelfde concert wordt te Brugge
aangeboden op 4 april.

in memoriam

Pierre Verbeke

De Brugse kunstfotograaf Jaak De
Meester exposeerde, gedurende de maand

*

februari, vooruitstrevend fotowerk in de
galerij Kaleidoskoop.
Bij de uitgeverij Desclee De Brouwer
•
te Brugge verscheen, als nr. 33 in de reeks
'Ontmoetingen' de monografie 'Paul Claudel' van onze Verbondssecretaris Lucien
Dendooven, die op 25 februari jl. verkozen
werd tot bestuurslid van de Belgische afdeling ' Societe Paul Claudel ' (Parijs) in
opvolging van wijlen de Heer Jan Boon.
Van Lucien Dendooven werd, in het februarinummer van 'Dietsche Warande en Belfort ', 'Water 44' gepubliceerd. Zoals gemeld werd dit verhaal geprimeerd in de
j ongste provinciale wedstrij d, voorbehouden aan novelle en kortverhaal.
* Componist Maurits Deroo, directeur
van het Brugse Conservatorium, leidde het
leerlingenconcert, dat op Ii maart te Brugge
plaatsgreep. Het programma werd nadien
nogmaals uitgevoerd in de Sint-Leozaal te
Zeebrugge.
* De Brugse kunsthistoricus Dr. Luc Devliegher werd opgenomen als lid van de
Nationale Commissie voor Monumenten.
Onder regie van Bert de Wildeman
•
verzorgt theater Antigone in maart en april
te Kortrijk meerdere opvoeringen van 'Kent
u de melkweg ' van Karl Wittlinger. Arena
interieur wordt ingeleid door Johan Speybrouck.

Het luisterspel 'Hans onversaagd' van
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Daags na het afsterven van Jan De Clerck werd de Oostendse kunstwereld voor
de tweede maal pijnlijk getroffen door het overlijden van kunstschilder Pierre
Verbeke. De droevige omstandigheden ervan hebben dit overlijden nog smartelijker doen aanvoelen; achter het stuur werd Pierre Verbeke, die aan hartziekte
leed, door een ongesteldheid overvallen, zodat zijn wager eerst na meerdere
auto's geramd te hebben tot stilstand kwam; op weg naar het ziekenhuis is hij
gestorven. Zo kwam deze bij uitstek vreedzame en vriendelijke man op tragische
wijze om het leven.
Pierre Verbeke is een schilder die vooral met zijn Visserskoppen bekendheid
heeft verworven. Door geduldige studie en oefening had hij zich een grote technische bekwaamheid weten te verwerven. Hij stond buiten de hedendaagse kunststromingen maar zou het zichzelf nooit gepermiteerd hebben anderen, die zijn
opvattingen niet volgden, erom te laken; integendeel hij heeft steeds rechtzinnig
gezocht naar wat hij bij de anderen kon goedkeuren. Hij was leerling geweest van
Henri Permeke, de vader van Constant, die te Oostende een academie voor
schilderkunst had geopend nog voor de eerste wereldoorlog; daarna was hij gaan
studeren aan de academie te Brugge en had er o.m. Karel Van Lerberghe en Rene
Depauw als medestudenten gekend. Na de oorlog trok hij eerst naar Antwerpen,
waar hij Juliaan De Vriendt als voornaamste leermeester had, om zich tenslotte
te Parijs te gaan vervolmaken.
Men heeft van hem enkele jaren geleden in dit tijdschrift terecht geschreven dat
wat Duribreux gedaan heeft in de literatuur, Verbeke gedaan heeft in de schilderkunst. Hij werd immers de schilder van de zee en van het vissersvolk. Zovelen
hebben dit onderwerp behandeld, naar aanleiding van enkele dagen verlof aan zee,
Maar voor Verbeke was dit niet zomaar een gelegenheidsonderwerp; hij kende de
visserswereld, het gedoe aan de kaaien, de vreugden en het verdriet van het
visserskwartier, de gebondenheid aan het schip en aan het lastige maar verhevene
ambacht; dat was geen romantiek maar harde werkelijkheid voor hem. Zijn werkwijze was traditioneel omdat hij juist deze werkelijkheid in haar schoonheid en
wrangheid ongewijzigd wenste weer te geven.
Als mens was hij een hoofse, innemende verschijning, gevoelig voor fijne menselijkheid, iemand ook voor wie de christelijke liefde geen ijdel woord was. Ook
daarom zal men hem dankbaar gedachtig blijven.
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de Kortrijkse jeugdschrijver Doris Dewaele
werd op 20 maart ten gehore gebracht door
de BRT-zender Kortrijk; het is een boeiende bewerking van een gekend sprookje.

Christine D'haen
interprovinciale prijs
voor podzie

Vooral sedert de driejaarlijkse staatsprijs voor poezie voor velen van zijn waarde
heeft ingeboet, is men meer belang gaan hechten aan de vijfjaarlijkse interprovinciale prijs. Deze werd voor de periode 1956-1960 toegekend aan de jonge dichteres
Christine D'Haen voor haar bundel Gedichten, verschenen in 1958 als achtendertigste deel van De Ceder, bij J. M. Meulenhoff te Amsterdam. De jury bestond
uit de heren Best. Afgev. Devos (voorzitter) en Marcel Brauns, Debaene, Andre
Demedts, Gaby Gyselen, Jan Peeters en Anton van Wilderode. De prijs werd uitgereikt op 1 april in het Provinciaal Gebouw te Brugge. Anton van Wilderode
sprak de hulderede uit.
Christine D'Haen, geboren te Sint-Amandsberg 1923, behaalde te Gent het licentiaat in Germaanse talen; zij ging daarna nog twee jaar hoofdzakelijk wijsbegeerte
studeren te Amsterdam om zich ten slotte te Edinburgh gedurende een jaar in de
anglistiek te vervolmaken. Zij is thans lerares in de Rijksnormaalschool voor
meisjes te Brugge. Haar eerste verzen verschenen reeds in 1946 in Dietsche Warande en Belfort, en verwekten onmiddellijk grote belangstelling evenals elders
verschenen gedichten, die in de bekroonde bundel zijn opgenomen. Sedertdien
verschenen nog : Grafschrift voor Kan. Jos Dochy (D.W. en B: en West-Vlaanderen), Zee-interludium (D.W. en B.), Puella ludit, Geboorte en doopsel van Sylvester-Livinus, en Tiende grafdicht voor Kira van Kasteel (NVT).
Christine D'Haen publiceert uiterst weinig; het gaat telkens om tamelijk lange
gedichten, die zeer traag ontstaan zijn en met de grootste zorg afgewerkt. Haar
essayistische arbeid beperkt zich vooralsnog tot studies over Kafka (NVT) en
Achterberg (D.W. en B) en over de dichtkunst (VI. Gids); deze laatste studie had
een voordracht voor een kunstkongres van de VKSJ als uitgangspunt, omgewerkt
voor de Vlaamse Klub te Brussel. Zij bezorgde ook de vertaling in het Engels van
een twintigtal gedichten van Guido Gezelle (onuitgegeven) en de Nederlandse
vertaling van de pittige Franse teksten uit de XVde eeuw, verzameld in een ms.
van de Koninklijke Biblioteek onder de titel Plusieurs ditz de la maniere d'aucunes
femmes (Menig vers over veler vrouwen manieren, uitg. l'Atelier du Livre, voor de
Kon. Bibliotheek, Brussel 1961).
Het is de eerste maal niet dat Christine D'Haen bekroond wordt. In 1951 kreeg
zij de Arkprijs en in 196o de Van der Hoogtprijs voor haar Gedichten. De uitspraak van de Nederlandse jury, die haar de laatste prijs toekende, was een uitstekende situering van haar oeuvre : „ Het werk van Ch. D'Haen heeft een geheel
eigen stem en staat temidden van de huidige poeziestromingen geheel apart... Zij
werd de dichteres van de Eros, in bloeiende lichamelijke zintuigelijkheid beleefd,
maar in wezen een ervaring van de ziel, terwijl deze beide bij haar in voortdurende kommunie staan met de kosmos."
De betekenis van de voor de tweede maal bekroonde bundel moet hier niet meer

Christine D'haen, laureaat van de Interprovinciale Prijs voor Letterkunde van
de Vlaamse Provincies 1961 voor poezie,
werd op 1 april gehuldigd tijdens een
plechtige zitting in de Raadszaal van het
Provinciaal Hof te Brugge. De feestrede
werd uitgesproken door Anton van Wilderode; dhr. A. De Vos, lid van de Bestendige
Deputatie van Antwerpen, las het juryverslag voor, terwijl de ' Solisten van het
Belgisch Kamerorkest', o.l.v. Georges Maes
de plechtigheid opluisterden.
Christine D'haen trad eveneens op in het
programma ' Levende Poezie ' van Hubert
Van Herreweghen op 15 maart.
*

* In het programma van de B.R.T. Brussel 'Kerkorgels in Vlaanderen', gaf Kamiel
D'Hooghe op 3 februari een recital op het
orgel van de Sint-Salvatorskathedraal te
Brugge. Op 23 maart volgde een uitzending
van Passiekoralen van Bach en Pachelbel,
concert, gespeeld op het orgel van de O. L.
Vrouwkerk te Roeselare. Op 21 maart
speelde hij orgelmuziek, geInspireerd door
het passiegebeuren, als inleiding op het
Passiespel te Lissewege. Op 7 april concerteert hij in de H. Hartkerk te Izegem en
op 11 april treedt hij op voor Jeugd en
Muziek te Brugge.
Ook in het buitenland waardeert men het
orgelspel van deze kunstenaar: op 11 maart
speelde hij te Cambridge, op 12 maart in
Londen en voor de nabije toekomst worden
concertreizen voorzien in Duitsland, Denemarken en Zweden.
Vermelden wij tenslotte dat hij ook zal
optreden met de Solisten van het Belgisch
Kamerorkest te Tongeren.
De romancier Gaston Duribreux las
voor uit eigen werk in zender Brussel op
23 februari. Bovendien trad hij op te Hasselt op 7 maart in een letterkundige namiddag, ingericht door de Limburgse cultuurraad voor de leraren-literatuur van
Limburg.
*

•
Letterkundige Fernand Etienne werkte
mee aan de nieuwe uitgave van 'An English.
Anthology ', dat verscheen bij VerbekeLoys te Brugge, waarbij onlangs ook 'Ein
deutches Biichlein - 1 Jahr', van de pers
kwam. Dit laatste schreef Fernand Etienne
in samenwerking met Paul Vanderschaeghe. Hij hield nog verscheidene Tagoreavonden en een reeks voordrachten voor
jongeren 'Omgang met onze medemens'.
.
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Onze juridische adviseur, Meester Jan
*
Felix, gaf op 6 februari te Nieuwpoort een
boeiende voordracht over de school van
Permeke, Desmet en Servaes. Hij maakte.
tevens de vergelijking met het expressionisme in het toneel.
Hij hield op 23 maart een zeer opgemerkte
interpellatie in de Oostendse gemeenteraad
om te protesteren tegen de verwaarlozing
van het Nederlandstalig toneel te Oostende
en bepaald in de schouwburg en de Kursaal, waarvan de Konsessionaris zelfs de
minimumverplichtingen op dit gebied niet
vervult.

-A-

Op 12 maart werd letterkundige Fred
Germonprez in de Vlaamse Televisie —
programma : ' Vergeet niet te lezen ' —
geinterviewd over zijn roman ' Hanen en.
Kraaiepoten', die onlangs bij ' De Clauwaert' verscheen; interviewer was onze
medewerker Bernard Kemp.
' De derde hoofdzonde ' van Fred Germonprez verscheen zo pas in duitse vertaling bij het Pallotti Verlag te FriedbergAugsburg. Ook de vertaling van 'Hanen
en kraaienpoten' wordt in het vooruitzicht
gesteld.

*
De jonge Kortrijkse kunstschilder Guy
Lacombe opende zijn eerste tentoonstelling
te Oostende in de galerij Chevre folle, op
10 februari.
Naar een ontwerp van Jo Maes uit
*
Oostende, lid van onze beheerraad, werd
te Langemark een monument onthuld, dat
er door de zorgen van de Christelijke Vakbond van Seizoenarbeiders, opgericht werd
ter huldiging van de Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk.
Van Marcel Matthys komen binnen
*
kort meerdere nieuwe uitgaven op de
markt. De Vlaamse Pockets, Heideland,
Hassell, brengen een vernieuwde uitgave
van 'Filomeentje' ('Het spook op zolder').
De Garve te Antwerpen doet het zelfde
met 'Wie kan dat begrijpen'. Verder zijn
twee nieuwe kleine romans persklaar : 'Een
mooie dag in mei' en 'Het syndroom van.
Adams Stokes'. Thans bereidt hij de uitgave van een nieuwe grote roman, 'Het
rode paard', die reeds enkele jaren geleden
geschreven werd en zich afspeelt in de
jaren. 1910-1930.
De jonge Bart Marechal, zoon van de
bekende Eeklose glazenier, hield in februari
zijn eerste tentoonstelling in het Kunstsalon Beatrijs, Paters traat, Eeklo.
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belicht warden. De uitvoerigste en meest penetrante studie ervan is van de hand
van Albert Westerlinck, aan wie de verdienste toekomt deze voorname dichteres
te hebben ontdekt (West-Vlaanderen, 196o, p. 438-461).
Wij mogen ons gelukkig achten dat de Nederlandse literatuur op dit ogenblik
nog dichtwerk kent dat op zo verscheiden gebied bewondering verdient. Aan de
grondslag ligt een strenge opvatting van de poetische arbeid zelf. Voor haar is
poezie geen zuiver persoonlijk geval, maar een kommunikatie; daarom houdt zij
zich aan de begrijpelijkheid; onbegrijpelijke poezie is volgens haar geen poezie.
Een gedicht moet bovendien beantwoorden aan een menselijke nood, de schoonheid; het is een uit-zichzelf-treden, een in verbinding treden met de eeuwigheid
en het goddelijke. Het gehele wezen van de dichter drukt er zich in uit, de rede
zowel als het zintuigelijke en het onderbewuste. Alles wordt in een echt kunstwerk tot een schoonheid verheven, die gelukkig maakt.
Christine D'Haen hecht zeer groot belang aan de konstruktie-inspanning van de
dichter; een kunstwerk scheppen kan niet gemakkelijk zijn, het is een ernstig
werk, het werk van een volwassene; poezie lezen vraagt dan ook inspanning van
de lezer, die er zich niet mag mede tevreden stellen zich door het klankspel te
laten bekoren. Zij stelt de poezie beslist op het hoger plan van de intellektualiteit;
studie is voor de dichter onontbeerlijk. Maar ook vakkennis, een vakkennis die
geleerd wordt bij de dichters van het verleden, waarvan het nieuwe kunstwerk
de voortzetting moet zijn. Daarom zijn haar gedichten boordevol reminiscenties
uit grote dichters met wie zij innig vertrouwd is; het is een speciale geneugte
voor de humanist deze te herkennen.
In de Ars Poetica van Christine D'Haen spelen de mytologische elementen een
grote rol. Dit komt, zo verklaart zij, omdat zij uiteraard minder met de natuur en
meer met boeken in kontakt komt. De mytologie is voor haar als een soort van
romantisch vluchtoord uit de hedendaagse zielloze werkelijkheid, die zo weinig
beelden biedt, waaraan men zijn dromen kan hangen; dat zulks een biezondere
inspanning mede brengt voor de lezer lijkt haar geen moeilijkheid. Ook brengen
de mytologieen tal van vreemde en mooie woorden in het vers.
Christine D'Haen is ervan overtuigd dat de hedendaagse dichter op een dwaalspoor
is als hij meent in de vorm- en betekenisloosheid een oplossing te zoeken voor het
probleem der toekomst van de dichtkunst. Een enkele maal zal zij spelenderwijze
de weg van het modernisme opgaan, maar zij is te diep doordrenkt van eeuwen
kultuur om er lang bij stil te blijven staan. Het heeft geen zin de primitieve uit
te hangen als ge geen primitief zijt; de erfgenaam van Homeros en Sofokles, van
Dante en Petrarca, van Goethe en Rilke, van Shakespeare en Keats, kan zo maar
niet het oerwoud terug intrekken. Dat is de besliste overtuiging van deze kordate
vrouw die weet wat zij wil.

* De jonge historicus Romain Van Eenoo,
die een paar jaar geleden reeds een bijdrage
tot de geschiedenis der arbeidersbeweging
te Brugge schreef, lieu zopas een boek verschijnen bij Nauwelaerts te Leuven : 'De
pens te Brugge, 1792-1914. Bouwstoffen
* Het toneelspel 'De Steen' van de jonge
letterkundige Georges Van Vrekhem werd
op zondag 18 februari cpgevoerd door het
Nederlands Kamertoneel voor het Davidsfonds in Concordia te Brugge.
De jonge debuterende Oostendse schilder Redgy Van Wynsberghe opende op 24
maart zijn eerste tentoonstelling in de galerij Toulouse-Lautrec, Hertstraat, Oostende.
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*
Aan de persoon en het werk van glazenier Michel Martens, werd in het weekblad 'De Post' een zeer uitvoerige en geillustreerde bijdrage gewijd.
*
De Artiestenmis van 4 maart te Brugge
werd opgeluisterd door cellist Andre Messens. Hij vertolkte werken van Vivaldi,
J. S. Bach en Faure. Hilmer Verdin begeleidde op het orgel.
*
De kunstkopersmid Andre Moyaert uit
Lichtervelde opende op 3 februari, een tentoonstelling van koperdrijfwerk in de galerij Toulouse-Lautrec te Oostende.
*

Begin maart werden in het Pershuis
te Brussel, meerdere journalisten voor het
jaar 1961 bekroond. De prijs van de Vereniging voor de Beschaafde Omgangstaal
ging naar ons medelid Dries Poppe, journalist bij ' De nieuwe Gids
•
Ons medelid E. H. Jules Sarre werd
benoemd tot pastoor van S. Denys.

Lucien Vandendriessche :
Versteende machine.

Kunstschilder
Lucien Vandendriessche

Linograveur Andre Sorel stelt van 31
maart tot 13 april zijn werken ten toon in
de 'Cour de Commerce ', Nieuwpoortsesteenweg, 178, te Oostende.
*

De Brugse romancier en essayist Louis
Sourie, lid van onze redactie, trad, op 15
maart, op te Hasselt voor de Vereniging
van. Limburgse schrijvers, met een voordracht over Prosper Van Langendonck,
naar aanleiding van dezes loos' geboorteverjaring.
•
Op 16 maart sprak Herve Stalpaert te
Blankenberge over de H. Bloedprocessie te
Brugge en de Boetprocessie te Veurne. De
voordracht werd overvloedig geillustreerd
met lichtbeelden.

De weg, die de nog jonge en talentvolle kunstschilder Lucien Vandendriessche
aflegde, is lang en het gestadig zoeken naar een eigen uitdrukkingsvorm was niet
steeds gemakkelijk. Al in zjin prille jeugd liep hij met zijn vader, die een flink
zondagsschilder was, langs exposities en door musea. En toen hij zelf begon te
schilderen, werden het landschappen en composities, die duidelijk beinvloed waren
door een Saverys, een Van Gogh, Gust De Smet, ja zelfs door Servaes en Permeke.
Op zijn eentje moest Lucien. Vandendriessche alles ontdekken : techniek, vorm,
kleur, inhoud...
In 1957 exposeerde hij te Brussel voor het eerst. Nog te vroeg, geeft hij zelf toe.

lk toonde zowat een soepje...
loch waren de kritieken aanmoedigend en zelfs de Televisie wijdde een 'Aangename Kennismaking' aan deze tentoonstelling.
Veel persoonlijk werk was er nochtans niet te zien.
Datzelfde jaar bracht echter een kentering : Lucien begon meer kubistisch te
schilderen en dat is zo verder geevolueerd tot zijn huidig werk, dat men wel eens
bij het abstracte schikt, doch dat de kunstenaar zelf gewild figuratief houdt,
omdat, zo zegt hij, het figuratief element naar mijn oordeel het schilderij meer
compleet maakt. Wat echter niet wegneemt dat hij veel van goed abstract of
surrealistisch werk houdt.

Van de hand van Lode Stevenberg
verschijnt deze maand bij 't Fonteintje het
boek voor de jeugd 'Inspekteur Hinssen
en de Strandwolven', het tweede deel in
de Hinssenreeks. Verleden jaar verscheen
van deze schrijver het verhaal 'Het Zandtaartje'.
Lode Stevenberg, ps. van Etienne Lecompte,
is ook kunstschilder. Hij stelt zijn werken
ten toon in De Warande te Gent van
mei tot io juni e.k.
-* De Brugse kunstschilder Gilbert Swimberge, stelde, tijdens de maand februari,
zijn werk ten toon in de galerij ' Les
Comtemporains ' te 13russel.
Gedurende het huidige seizoen trad,
in het kader van de Davidsfondsactiviteiten, Andre Symoen uit Moere, reeds ver-
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scheidene malen op met een vertelavond
'Zwerftocht door Engeland', o.m. te Leke,
Moere, Zonnebeke, Gistel, Eernegem, Torhout en Zeebrugge. Hij illustreerde zijn
spreekbeurt telkens met zelfopgenomen
kleurendia's.
*

De begaafde architekt uit Oostende,

Jan Tanghe, behaalde de vierde plaats
(derde melding) in de jaarlijkse Van de
Venprij s voor Bouwkunde, uitgeschreven
door de K. Fed. van Bouwmeesters van.
Belgie. Er waren tweeenzestig werken voorgelegd geworden aan de jury, waarvan zes
in finale weerhouden werden.
De gekende karikaturist Gommaar
Timmermans laat thans een beeldverhaal
verschijnen in de dagbladen van de Standaard-groep onder de titel ' Parlamoena
naar een verhaal van zijn vader Felix Timmermans.
Te Rouen werd een retrospectieve
•
tentoonstelling gehouden van werken van
ons onlangs overleden medelid, de Brugse
kunstschilder Jose Storie. Deze expositie
greep plaats in het kader van het jaarlijks
salon der onafhankelijke Normandische
Kunstenaars.
Pater Dries Van Coillie, scheutist,
*
werd uitgenodigd om in de tweede helft
van januari, in Duitsland, een serie van.
12 voordrachten te geven over het communisme in China. Onder grote belangstelling
gaf hij deze voordracht, o.a. in Freising,
Landshut, Augsburg, Eichstatt, Ingelstadt,
Kempten, Rosenheim en MUhldorf.
Te dezer gelegenheid trad hij ook op voor
de radio van MUnchen, waar hem een
interview afgenomen werd door Dr. Wilhelm Sandfuchs.
Onze redactieleider Antoon Vander
Plaetse verleende op 24 maart zijn mede-

*

werking aan de Reinier Ysabie-avond, die
ingericht werd door 'Open Kring ' en die
doorging in de feestzaal ' De Warande'
te Gent. Op 17 en 18 maart had, onder
zijn regie, de opvoering plaats van 'De
Boodschap van Maria ' in het Technisch
Instituut Sint-Jozef te Tielt. Hij regisseerde eveneens te Kortrijk het toneelspel
' Montserrat ', opgevoerd door de toneelkring 'Taal en Kunst' op II en 16 maart.
De debuterende Oostendse schilder
stelt zijn doeken
ten toon van 31 maart tot 13 april in de
galerie Toulouse-Lautrec, Hertstraat, Oostende.
*

Redgy Vanduyvenboden
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Hoe en waarom zijn werk nu precies ontwikkelde tot de huidige vorm ? Lucien
kan het zelf niet nauwkeurig uitdrukken. Ik ben tegenstander van al die omschrijvingen omtrent schilderijen, zegt hij. Er is contact of niet en al de rest is

literatuur, waarin de kijker zichzelf uitlegt.
Toch geeft hij nadien enkele aanduidingen. Het nogal kubistisch schilderen bracht
mee dat hij zijn doeken vulde met kleurvlakken en spontaan greep hij dan naar
onderwerpen, die zich tot een dergelijke uitdrukkingsvorm leenden, zoals steden,
constructies en machines.
Een schilder schildert vaak zijn tijd, verduidelijkt hij. Nu er zoveel spraak is van

vernieling en nu de mens voor het eerst in de geschiedenis door zijn intelligentie
bij machte is heel de samenleving te vernietigen, laten die denkbeelden mij niet
los. Ik schilder thans verwoeste steden, enorme ruines, vreemde oorlogstuigen,
vervaarlijke machines — de gouden kalveren van deze eeuw...
Wat zijn techniek betreft, werkt Lucien Vandendriessche veelal in relief, waarboven hij dan dunnere glacies aanbrengt om speling te geven aan de kleur. In
bepaalde werken gebruikt hij ook bladzilver of -goud, dat hij dan weer bewerkt,
om op die manier metaalkleuren te bekomen.
Dat hij op zijn eentje stevige resultaten boekt, moge blijken uit de talrijke vermeldingen en onderscheidingen, die hij reeds behaalde, o.m. in de Prijs van
Oostende (1960-61), de Prijs Architectenhuis te Brussel (1959 en 1960), de Prijs
jonge Belgische Schilderkunst (1959, 1960 en eveneens in 1961), de Talenprijs van
Belgie (1960) en de Olivettiprijs (1961).
Maar een hoofdvogel werd het nog niet, glimlacht Lucien. Onlangs werd er een
werk aangekocht door de Staat en ook een door het Vervierse museum.
Tot besluit kunnen wij volledig beamen wat de pers over deze jonge (° Deinze,
6.12.1926) kunstschilder schreef bij gelegenheid van zijn expositie te Antwerpen
in november jl. : De kunstenaar, die dergelijke schilderijen weet voort te brengen,

moet bij machte zijn om zich een plaats te veroveren in de kunstwereld.
Hetgeen wij hem van harte toewensen !

(Adres : Vlasendaelstraat

22,

Anderlecht)
Julien Van Remoortere

VVorden dringend gevraagd voor overkoop : de eerste vier delen van ' De Algemene
Muziekencyclopedie (gebonden). Prijs en voorwaarden aan het Redactiesecretariaat West-Vlaanderen, Pontonstraat 12, Oostende, tel. 059/771.81.

De Openbare Bibliotheek en Leeszaal ' Julius Hoste ' (Willemsfonds), Em. Jacqmainlaan 119, Brussel, een der zeldzame Vlaamse bibliotheken in de hoofdstad,
zou graag haar verzameling nummers van West-Vlaanderen vervolledigen. Ontbrekende jaargangen : 1958, 59 en 6o. Zij duet daarvoor een beroep op al onze
lezers en zou het toezenden van de gewenste nummers beschouwen als een zeer
te waarderen daad van Vlaamse solidariteit.
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Marcel Matthijs

Westvlamingen
in de Neff-anthologie
De Weense uitgeverij Neff publiceert jaarlijks een anthologie bestaande uit novellen en korte verhalen uit de hedendaagse internationale letterkunde, samengebracht door Richard Hoffmann en W. A. Oerley. Voor 1961 ging het om de
beste 'unheimliche Geschichten', waarvan de Duitse vertaling verscheen onder de
verzameltitel 'Der Vampyr'. Zesendertig landen zijn vertegenwoordigd, gaande van
Argentinie tot Westindie, met inbegrip van in West-Europa minder bekende
literaturen zoals deze van Ghana, Guinea en Zuid-Afrika. Een wondere keus met
het mysterieuze als gemeenschappelijk element. Dat gaat van geschiedenissen over
heksen en demonen, spoken en kobolden, tot gevallen van telepathie of van
persoonsontdubbeling. Vele ervan zijn natuurlijk griezelverhalen en sluiten aan bij
het oergeloof der volkeren; andere spelen zich of in een sfeer van makabere
humor zoals meer gebeurt bij overbeschaafde mensen, die hun atavistische
angsten achter een masker van zelfironie willen verbergen; soms staan we voor
pogingen om het onbewuste te peilen of zelfs voor non-sensliteratuur. Het geheel,
dat naar het gekende fabelachtige gruweldier betiteld werd, had evengoed 'Surrealistische literatuur' kunnen heten. Intussen vindt men er heel wat auteurs bij,
die werkelijk wereldformaat bezitten : de Nobelprijswinnaars William Faulkner,
die het thema van de waanzin behandelt, en Par Lagerkvist, met een verhaal van
grootse wildheid; de zuidslavier No Andric, die op het ogenblik der samenstelling van de bloemlezing nog geen Nobelprijs had gekregen, werd evenmin
vergeten, de Zwitser Friedrich Darrenmatt, met een existentialistisch gestemd stuk,
en de bekende Engelse auteurs J. B. Priestley en Evelyn Waugh, die evenals de
Amerikaan Ray Bradbury en de Spanjaard Pere Calders, uiteraard naar het humoristisch sarkasme dat hen eigen is gegrepen hebben; voor Italie was het beroep op
Dino Buzzati, een meester in het genre, onvermijdelijk. Hier en daar komt ook de
hedendaagse wetenschap, die niet alleen vele duistere geheimen oploste maar ook
nieuwe angsten deed ontstaan, op het voorplan, zoals bij de Tscheek Josef
Nesvadba of de Noor Torfinn Haukas. Ook Max Brod, de Kafka-uitgever, is er bij
als vertegenwoordiger van Israel.
De vertegenwoordigers van Belgie in dit internationale gezelschap, zowel wat de
Nederlandstalige als wat de Franstalige literatuur betreft, zijn Westvlamingen :
Marcel Matthys, van Oedelem, en Daniel Gilles de Pelichy, van Snellegem.

Sedert de aanvang van het huidige
winterseizoen heeft het Westvlaams Kamerorkest, o.l.v. Dirk Varendonck, niet
minder dan tien concerten gegeven, waarvan vier te Brugge en verder te Oostende,
leper, Verviers, Marche-en-Famenne, Wevelgem en Wervik. Brugge, Eupen, Dendermonde en Knokke staan nog op het programma. Er worden grootse plannen gesmeed om het loos' concert luisterrijk te
vieren.
•
Bij gelegenheid van het eerste lustrum
van het Brugs Madrigalenkoor, gaf dit gezelschap, in samenwerking met het Gruuthuuse kamerorkest, en onder algemene leiding van Hilmer Verdin, op i maart een
schitterend concert, gewijd aan religieuze
muziek, in de kerk van de E. P. JezuIeten
te Brugge. Hilmer Verdin werd door het
Ministerie van Landsverdediging aangesteld
om een soldatenkoor op te richten in de
onderofficierenschool te Zedelgem.
*
Op 2 maart vierde de muziekmaatschappij De Verenigde Vrienden te Avelgem Naar Voorzitter. R. Coppin. Te dezer
gelegenheid componeerde ons medelid Alf ons Vergracht een nieuwe marsj 'Les bons
copains'. De Avelgemse maatschappij behaalde met deze marsj de gouden medaille
op het muziekfestival te Bergen.
*
Declamator Gerard Vermeersch trad
in maart o.m. op in het programma ' Een
regenboog van schoonheid ' van radio
West-Vlaanderen, met teksten van Raymond Brulez. Hij beeindigde eveneens de
voorbereiding van de ' Maurits Sabbeplaat
van de Westvlaamse discotheek. Verder
las hij, voor de micro van de B.R.T.-Brussel,
verscheidene gedichten voor in het programma 'Het dagelijks brood, het dagelijks
gedicht 1 .
'

* De Ieperse regisseur Gerard Vermeersch
leidde ook nog de opvoering van 'Elckerlyc' in de versie van J. Boon in het Instituut van de H. Familie te leper; Herman
Bernolet verzorgde de muzikale begeleiding; de regisseur, die eveneens een knap
schilder is, had de decors ontworpen.
Voor de populaire T.V.-reeks ' Schipper
naast Mathilde ' schreef Jack Verstappen
' Het geheim der papegaaien' (3o januari),
'Figaro-Figaro ' (14 maart) en 'Sterrepoeder ' (7 april).
* De wetenschappelijke reportages van

Jeroom Verhaeghe, o.m. gewijd aan de
ruimtevaart en aan de besmettelijke ziekten in de wereld, werden zeer opgemerkt,
het werden hoogtepunten van de Vlaamse
TV-uitzendingen der laatste maanden.
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ANTWERPEN

Van Marcel Matthys vertaalde de grote vriend der Vlaamse letteren, die Georg
Hermanowski is, een vroeger verschenen novelle : Het Turkse kromzwaard (Der
Turkische Krummsabel). Marcel Matthys, die met zijn Ruitentikker onmiddellijk
de eerste plaats onder de sociale romanciers van Vlaanderen wist te veroveren en
deze nog steeds bezet houdt, hoewel het genre sedertdien belangrijk meer beoefend werd, neemt hier eens te meer als uitgangspunt een jongen, die uit zijn
gelukkige dorpse eenvoud getrokken wordt en in een vreemd en beangstigend
milieu geworpen is. Een aan lager wal geraakt officier, als een stuk wrakhout
beland in een klooster, waar hij als meesterknecht dienst doet, tyranniseert de
jonge knaap, die er als knecht werd opgenomen. Maar tevens oefent hij als een
soort magische kracht op hem uit, zodat hij de knaap, die een voorbeeld van gehoorzaamheid en godsvrucht is, er als het ware toe dwingt te beloven in het
klooster te treden en het meisje, waarvoor de jongen een kinderliefde heeft opgevat, op te geven. Dat veroorzaakt een geweldige psychische reactie, die haar
hoogtepunt bereikt als de jongen na de begrafenis van de oudofficier bij nachte
in een soort hallucinatie het bed van de overledene met dezes Turks kromzwaard
— een oorlogssouvenir — gaat doorkerven. Het verhaal van Marcel Matthys is
ongemeen aangrijpend. Men weet dat hij houdt van pathetische situaties; maar
het is er hem zo maar niet om de suspens te doen; het verhaal is machtig als
atmosfeerschildering en als indringing in de psyche van een uiterst gevoelig kind,
De novelle van. Matthys werd op internationaal plan sterk opgemerkt; er zijn
thans reeds onderhandelingen aan gang voor verfilming ervan te Hollywood.
Wij moeten bekennen dat de novelle Eines Tagus werde ich Katja finden van

*

Landelijke koortornooi

Naar aanleiding van het Jubileumzangfeest
(25s te) van het A.N.Z., wordt een landelijk
koortornooi ingericht. Vooraf hebben, in
elke provincie, schiftingswedstrijden plaats.
Voor West-Vlaanderen gaat deze door op
6 mei a.s., te leper in de stadshalle.
De finale zal dan plaatsgrijpen te Antwerpen op 1 juli 1962, dag van het Vlaams
Nationaal Zangfeest. Prijzen 4.00o, 3.000,
2.000, 1.500 en 1.0o0 F. Er is een opgelegd
repertorium voorzien, dat o.m. een oud
lied, getiteld ' De tiende Penning' omvat,
waarvoor Renaat Veremans de koorbewerking op zich nam.
De vierstemmige, gemengde koren kunnen
inschrijven bij het A.N.Z., Otto Veniusstraat, 15, Antwerpen, tel. 33.02.34.
*
De Beers Consolidated Mines schrijft
een prijs van 35.000 F uit voor jonge Belgische juweelontwerpers. Het reglement is te
bekomen op de zetel van de maatschappij
te Antwerpen, of bij het Belgisch propagandacomitee voor diamant.

BREDA
Op zondag, 13 mei, wordt te Breda, naar
het voorbeeld van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, eveneens een Frans-Vlaamse cultuurdag gehouden, met het doel de belangstelling voor Zuid-Vlaanderen te doen
groeien in Nederland.

BRUGGE
*

Literaire Tafelstonden.

Deze jonge kring van letterkundigen kwam
onlangs voor haar derde stonde bijeen te
Brugge. Het werd een zeer geslaagde vergadering, tijdens dewelke de bekende T.V.medewerker Jack Verstappen een uiteenzetting gaf over de door de kring ingerichte
boekenbeurzen, die telkens met een documentaire tentoonstelling gepaard gaan.
Fernand Etienne sprak daarna over de bestaande plannen i.v.m. internationale uitwisseling, in het bijzonder met Duitse jongeren. Mr. Alain de Caluwe belichtte vervolgens de voorwaarden tot publiceren in
de Literaire Tafelstonden, en stelde tevens
de jongste uitgave voor : de dichtbundel
' Duinhelm en Polderriet ' van Lieve Van
Damme. De volgende in de reeks is de
novelle van Raf Declercq 'Stilte', geprimeerd in de jongste provinciale wedstrijd.
Met voordracht en zang werd deze vergadering besloten. De volgende bijeenkomsten
worden gehouden te Blankenberge (mei)
en te Lissewege (augustus). Alle jonge
letterkundigen zijn hartelijk welkom.
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Daniel Gilles ons niet in dezelfde mate heeft kunnen begeesteren. Het gaat om
een jonge Poclse edelman, die op kostschool zich het droombeeld van een volstrekt
irreel figuur, wandelend in een even irreele lusthof, stuk voor stuk heeft opgebouwd, er volstrekt van overtuigd dat hij haar eensdaags zal vinden. In Fiesole
vindt hij inderdaad de lusthof, maar niemand verschijnt. Tot Katja er tenslotte
wandelen zal de dag waarop de jonge Pool te sterven ligt in een krijgshospitaal
te Rome. Een bevreemdende geschiedenis over telepathie, die wel wat erg uitgesponnen wordt, vooral omdat de schrijver meent van de gelegenheid gebruik te
moeten maken om de door hem genoten opvoeding te belasteren. Aldus vervalt hij
weer in het euvel van zijn sterk geschreven romans, die bij Julliard te Parijs verschenen, en waarin hij met evenveel talent als ressentiment de milieus, waaruit
hij gegroeid is aan de kaak stelt; hij kon een de La Varende of een Michel de
Saint-Pierre geworden zijn, maar verkoos blijkbaar het succes de scandale van
een Peyrefitte.
De anthologie 1962 van de Neff zal zeshonderd bladzijden dierenverhalen bevatten, deze van 1963 zal aan het oorlogsverhaal gewijd worden.

PROVINCIALE AFFICHE-PRIJSVRAAG 1962
Onze Provincie schrijft een prijsvraag uit voor de creatie van een affiche voor de
rondreizende tentoonstelling voor beeldhouwkunst en grafiek. Prijs : 5.000 F
plus evenveel voor premies. Datum van inzending : tegen i mei 1962.
Alle verdere inlichtingen en reglement bij het Provinciaal Gouvernement, Dienst
voor Culturele Aangelegenheden, Burg 4, te Brugge.
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Kunstschilder
August Vandecasteele
vereremerkt

Het stemt steeds tot vreugde vast te stellen dat mensen, die zich een leven lang
hebben ingezet voor de kunst, in hun oude dag de erkenning en de waardering
oogsten, die zij verdienden wegens vele jaren onverdroten en liefdevolle arbeid.
Daarom heeft de ridderorde welke voor enkele weken aan kunstschilder August
Vandecasteele uit Kortrijk door de koning verleend werd, de Westvlaamse kunstwereld gelukkig gemaakt.
August Vandecasteele werd geboren op 25 april 1889 in Streuvels' heimatdorp
Heule. Van vaders zij de kreeg hij de lief de voor de muziek en van moederszijde
deze voor de plastische schoonheid. Dat bracht hem enerzijds in de muziekschool,
waar hij uitgroeide tot een vaardig muzikant, en anderzijds ook in de akademie
voor schone kunsten van Kortrijk; directeur Gadeyne had vlug zijn aanleg opgemerkt, wat overigens zou bevestigd worden door twee bronzen medailles, die hem
zouden te beurt vallen in de klasse van Misseyne en van Vierin. Hij huwde
in 1911 en was dus in volle familiezorg gedurende de moeilijke jaren van de eerste
oorlog, maar liet daarom het schilderen en tekenen niet. De periode tussen 1925

'Het Lijsternest', tekening van August Vandecasteele.

* De Tentoonstelling 'Het Gulden Vlies'
Andermaal zal de Stad Brugge deze zomer
uitpakken met een grouts opgezette tentoonstelling, die ditmaal zal gewijd zijn aan
Het Gulden Vlies. Reeds werd een mooie,
vijftalige brochure uitgegeven. Drukke besprekingen en onderhandelingen worden
gevoerd met een aantal hoofdsteden van
Europa, dit met het oog op het verzamelen
van een uitgebreide keuze van waardevolle
schilderijen en kunstwerken. Het thema
van de nieuwe tentoonstelling is enigszins
verschillend van dat van 1907. Toen beperkten de inrichters zich tot de 15" en
16" eeuwen, doch thans ligt het in de
beoordeling vijfhonderd jaar kunst en geschiedenis te belichten, zulks strict in het
raam van het Gulden Vlies.
Wij twijfelen er niet aan dat deze expositie, die zal doorgaan in het Groeningemuseum van 14 juli tot 3o september 1962,
zal uitgroeien tot een toppunt in de reeks
culturele manifestaties in Vlaanderen.
In het Huidevettershuis, Bestendig Ex*
positiecentrum voor Kunstambachten, Kleine Vismarkt, werd vanaf 28 januari een
tentoonstelling, gewijd aan het moderne
kunstmeubel, geopend. Kunstcriticus K.
Elno leidde de tentoonstelling in. Zij werd
officieel open verklaard door Minister De
Clerck, die vervolgens rondgeleid werd
door arrondissementscommissaris Dr. A.
M. Botte, voorzitter van het Provinciaal
Comite voor kunstambachten.
Ditzelfde comite zal gedurende de Goede
Week en de Paasweken een tentoonstelling
van Gewijde kunst houden in dezelfde lokalen. De opening heeft plaats op zaterdag,
14 april; de inleiding wordt gehouden door
Dr. Albert Smeets, Geestel. Adv. van ons
Verbond. De expositie zal vooral de laatste
werken brengen van. Westvlaamse kunstenaars.
*
De Vereniging der Vrienden van het
Museum bezorgt aan alle inschrijvers voor
het jaar 1962 een mooie herdruk van een
ets van 1741, het Brugse Belfort voorstellende, met een notitie van dhr Schouteet,
wn. stadsarchivaris. De vereniging wenst
haar ledental te vergroten; men gelieve, om
in te tekenen, 100 F (300 F voor steun. lid) te
storten op PR. 1331.83 van de Vereniging.

*
De Provinciale Cultuurdienst bereidt
een mooie rondreizen de tentoonstelling van
plastische kunst voor het einde van deze
zomer. Zij zal grotendeels aan de beeldhouwkunst worden gewijd, in aansluiting
met de Provinciale Prijskamp voor beeldhouwkunst 1962. Bovendien zal eveneens
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werk vertoond worden van de voornaamste
grafische kunstenaars onzer provincie.
*
De Heer Gouverneur der Provincie
hield op io februari een voorlichtingsvergadering over het probleem der bescherming van natuur en landschap in
West-Vlaanderen. Zij ging door in het Provinciaal Hof. Er werden referaten voorgebracht door Adv. Fernand Traen, Adv.
C. De Vyt en dhr. J. Penninck. Notaris Van
Caillie leidde de erop volgende bespreking.
Talrijke verenigingen boden hun medewerking aan.
*
In de galerij Memlinc werd van 3 tot
16 maart een tentoonstelling gehouden van
Brugse kunstschilders; een twintigtal artiesten waren hier met hun werken vertegenwoordigd. De inleidingsrede werd uitgesproken door Directeur Luc De Jaegher
van de Stedelijke Kunstacademie. Het geheel werd betiteld : 'Ensemble van Brugse
kunstschilders'.

*

Geschiedenis Brugse Pers

In het Brangwynmuseum werd op 17 maart
door dhr. Burgemeester Van Damme de
tentoonstelling geopend, gewijd aan de geschiedenis van de Brugse pers van 1637 of
tot 192o. Hier werden nummers bijeengebracht van de onderscheidene kranten,
die tijdens die periode in het Frans of het
Nederlands te Brugge werden uitgegeven.

*

VIII' Tussenstedelijk A.B.N.-Tornooi

Dit tornooi, ingericht door de Provincie,
werd besloten met de volksavond te Veurne. Aansluitend heeft de Bestendige Deputatie de uitspraak van de Jury bekrachtigd.
De einduitslag luidt als volgt :
1. leper (89 %); 2. Brugge (87,5 %); 3.
Knokke (84,5 %) ; 4. Veurne (84 go); 5.
Poperinge (8o %); 6. Izegem (77,5 %); 7.
Kortrijk (73,5 %).
De zilveren wisselschaal van de Provincie,
in 1961 toegekend aan Izegem, komt nu
andermaal in het bezit van leper, laureaat
in 1956. De Jury was samengesteld uit de
heren J. Storme, Bestendig Afgevaardigde,
Voorzitter; R. Baert, M. Boey, Dr. J. Vercammen, Leden; G. Gyselen, secretaris.

BRUSSEL
Op 27 maart werd het programma van
*
Festival van Vlaanderen 1962 medegedeeld.
Voor West-Vlaanderen maakte dhr. Blontrock, directeur van Toerisme van de stad
Brugge, bekend dat volgende kunstgebeurtenissen in het festival waren opgenomen :
— Wederopvoering van het H. Bloedspel
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August Vandecasteele met Streuvels te Orval (1939).

en 1939 zou de rijkste worden, een tijd van enthousiast werken met het paletmes.
Ook Vandecasteele kwam terecht in de werkhuizen Decoene te Kortrijk, waardoor
hij niet alleen met Jozef Decoene en Arthur Deleu kontakt kreeg, maar langs hen
om ook met andere artiesten als Permeke, Saverys, Opsomer en niet het minst
met Stijn Streuvels. Hij had zich een auto aangeschaft zodat hij met vrienden als
Stijn Streuvels, Karel Noppe, Victor Acke e.a. meerdere reizen naar het buitenland deed; hij maakte daar dankbaar gebruik van om ontelbare schetsen te tekenen, waaruit later op het atelier schilderwerken zouden groeien.
Het was een, tijd van ontelbare tentoonstellingen, die een zeer groot sukses kenden,
niet alleen te Kortrijk en te. Brugge, maar ook te Gent, Antwerpen, Oostende,
Brussel, Luik, Verviers, Ronse, Charleroi. Recensies verschenen over hem in talrijke
bladen en illustraties, bijna alle in een opgetogen stijl geschreven. Frans Devleeshouwer wijdde trouwens aan hem een deel van zijn plaket 'Vijf Westvlamingen'.
Ook zijn grafisch werk, zijn talrijke tekeningen kenden een grote bijval. Meerdere
ervan werden opgenomen ter illustratie van Filip De Pillecijns boek over Streuvels,
dat in het begin van de oorlog bij Lannoo verscheen. Het zijn hetzij pentekeningen,
hetzij tekeningen met een fijn penseel uitgevoerd in Chinese inkt.
De tweede wereldoorlog bracht wederom een zware tijd. Zijn woning, die dicht
bij het goederenstation gelegen is, werd totaal plat gebombardeerd in de nacht
van 6 maart 1943; hij zelf bleef veertien uur onder de puinen bedolven.. Het
grootste deel zijner werken was vernietigd; gelukkig had hij zijn kostbare bibliofiele verzameling, die meerdere zeer merkwaardige boeken bevat, tijdig kunnen
redden. Het was een zware slag voor de toen reeds niet meer jonge schilder en het
duurde lang eer hij het teboven kwam. Maar weldra zou hij toch het werk hervatten en opnieuw exposeren.
Intussen was de smaak van het publiek veranderd. Hij poogde wel enigszins de
nieuwe richting op te gaan, een soberder stijl te veroveren; zijn akwarellen zijn
o.i. de beste resultaten dezer streving. Maar toch bleef hij zichzelf groten.deels getrouw, getrouw aan ,een genre dat hangt tussen impressionisme en expressionisme,
getrouw aan zijn poetisch-mystische bezieling, wel bewust nochtans dat dit in
deze tijd niet meer past. Hij bleef een harde werker, onverdroten arbeidend. Zijn
gezondheid laat hem niet meer toe zoals vroeger de natuur ter plaatse te gaan
schilderen; hij leeft echter van zijn visuele herinneringen en van de composities,
die hij weet met bloemen en voorwerpen te construeren om ze dan op het doek
over te brengen. Men kan niet loochenen dat onze oudere kunstenaars zich geen
moeite ontza.gen en dat zij met hard labeur zich een lastige techniek eigen
maakten, die ongemeen veeleisend was. Dat stemt tot nadenken.

(Adres : Mgr. De Haernestraat i, Kortrijk.)
Dr. Albert Smeets

kunstecho's
van J. Boon in een vernieuwde tekst van
Antoon Viaene. De regie is van Remi Van
Duyn en de choreografie van Mevr. Lams
(Grote Markt Brugge).
— Gulden Vliestentoonstelling in het
Groeningemuseum van Brugge (met o.m.
de Wittelbachergrote blauwe diamant). De
leiding berust bij Dr. A. Janssens de Bisthoven, Directeur voor Kunst en Kultuur
van de Stad Brugge.
— Wederopvoering na tien jaar te Kortrijk
van het Guldensporenspel van Willem
Putman met muziek van Prosper VanEechaute; regisseur is wederom Antoon

Vander Plaetse.
*

Luisterspelwedstrijd

De Stichting Nederlandse Radio-Unie en
de B.R.T. (Nederlandse Uitzendingen) organiseren dit jaar weerom een gemeenschappelijke luisterspelwedstrijd, waaraan
prijzen verbonden zijn van 25.000, 15.000
en io.000 F. De uiterste datum van inzending is bepaald op 3o september 1962.
Belangstellenden kunnen het gedetaileerde
reglement bekomen op het adres : Luisterspelwedstrijd, B.R.T., Eugeen Flageyplein,
18, Brussel 5.
*
De Kon. Zuidnederlandse Maatschappij
voor taal- en letterkunde kwam bij een in
halfjaarlijkse vergadering op 11 maart in
de Universitaire Stichting te Brussel. Het
woord werd o.m. gevoerd door Lic. R. Vermeersch uit St.- Michiels (Chetonische motieven bij Sofokles) en Lic. K. Maddens uit
Geluwe (De crisis in Vlaanderen na de Opstand in de Nederlanden).
*
De wedstrijd ' Grote Prijs van Rome
voor beeldhouwkunst ' zal in de loop van
1962 plaats hebben, en is voorbehouden
aan kunstenaars tussen de 25 en de 35 jaar
oud. Alle inlichtingen bij : Bestuur voor
Kunst, Letterer en Volksopleiding, Wetstraat 155, Brussel 4.

EEKLO
Viering E. H. Remi Van de Moortel
Op initiatief van de Vrienden van Beatrijs
en de Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers, werd op 17 maart jl.
hulde gebracht aan E. H. Remi Van de

Moortel, letterkundige en criticus, n.a.v.
zijn 5os te verjaardag en de 25' verjaring
van zijn priesterwijding. De feestrede werd
gehouden door Dr. Marcel Grypdonck.
West-Vlaanderen en het C.V.K :V. sluiten
zich graag aan bij deze hulde en wensen
de jarige-jubilerende van harte geluk en
nog zeer veel jaren vruchtbaar apostolaat
en letterkundige vreugde !

GENT
Voor het speeljaar 1962-1963 worden door
het Noordstarfonds wederom voor 188.000
F prijzen uitgeloofd voor toneel. Het stuk
dat gespeeld wordt door de deelnemende
maatschappijen is volkomen vrij te kiezen.
Het reglement kan bekomen worden bij
het Noordstarfonds, Brittannielei 47, Gent.

HEIST
Toeristisch Salon van de Humor
De Stedelijke Dienst voor Toerisme van
Heist-Duinbergen heeft het plan opgevat
om a.s. zomer een ' Salon van de Humor '
op te richten, dat volledig in het teken
van de toerist zal staan. Het zal plaatshebben van 19 juli tot 10 augustus.

IZEGEM
Muziekleven
Te Izegem ontwikkelt zich, ondermeer onder het impuls van ons medelid Herman
Roelstrate, een muziekleven, dat vele grotere steden kunnen benijden. Zo gingen
er volgende Vollma-concerten door : Pianorecital Roland Coryn (io maart); optreden
van het Vollma-kamerkoor en solisten met
instrumentaal ensemble, o.l.v. Herman
Roelstrate, en medewerking van de Scola
Cantorum 'Cantemus Domino '; orgelrecital van Kamiel D'Hooghe (7 april), en op
19 mei a.s. volgt dan de creatie van 'Sinfonia Concertante' (van Herman Roelstrate) voor trompet en strijkorkest, door
het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges
Maes (solist : Julien Van Netelbosch).

KORTRIJK
Op initiatief van het produktiviteitscentrum van West-Vlaanderen en in samenwerking met de plaatselijke handelskamer
had te Kortrijk een belangrijke studiedag
plaats over Industrial Design. Tegelijkertijd
werd in de benedenzaal van het verbondshuis der textielpatroons, een tentoonstelling gehouden van 104 panelen met foto's
van belangrijke produkties uit vijftien verschillende landen, op gebied van industriele
vormgeving.

LEEFDAAL
* Schoner wonen, beter wonen.
De parochiale, sociale en culturele verenigingen van Leefdaal zullen, tijdens het
voorjaar 1962, een bijzondere werking ontplooien rond het thema Schoner wonen,

beter wonen.

Op 26 en 27 mei wordt een weekeinde ingericht door de Lodewijk de Raet-stichting,
met als programma : ' Eigentijdse wooncultuur ' door S. van Haegendoren, ' De
inrichting van de woning ' door W. van
der Meeren en ' Het Huisraad ' door K.
N. Elno.
Op 9 juni grijpt in het gemeentehuis
een feestzitting plaats met lezingen over
'Schoonheid vroeger, schoonheid nu' door
Jos. De Maegd en 'Ruimtelijke ordening'
door L. Verstraelen.
Op io, 11 en 17 juni wordt in het Parochiaal Centrum een tentoonstelling ingericht over ruimtelijke ordening, uiterlijk
aspect en inrichting van de eigentijdse
woning en wooncultuur.
Nadere inlichtingen bij : Vital Morris
(Slagberg) of Willy Brumagne (Dorpsstraat
300) te Leefdaal.

MECHELEN
In de Galerij De Beiaard werd een belangrijke tentoonstelling gehouden door ' Kunstenaars voor de Jeugd ' met de medewerking van talrijke grafische kunstenaars en
letterkundigen. Men merkte er o.m. werk
op van .Andre Demedts, Louis Sourie en
Jack Verstappen. Zij bleef open gedurende
het grootste deed van de maand maart. De
inleidingsrede werd uitgesproken door P.
Kallist Fimmers.

OOSTENDE
Europaprijs voor Schilderkunst 1962.
Het Cultureel Centrum van Oostende organiseert van 3 november tot 31 december
1962 een internationale schilderijententoonstelling. Te dezer gelegenheid zal de Europaprijs van de Stad Oostende ten bedrage
van ioo.000 BF, toegekend worden aan de
laureaat van de expositie. Buiten deze prijs
zal een aantal vermeldingen worden toegekend. De toetredingsbulletins dienen voor
1 mei 1962 aangevraagd te worden aan het
Cultureel Centrum, Feestpaleis, Oostende.

WESTOUTER
De sympatieke toneelvereniging 'Verbroe dering' van Westouter zal ook dit jaar
haar actie in Zuid-Vlaanderen voortzetten.
Zij spelen 'Leontientje' van Felix Timmermans in een Fransvlaamse bewerking van
Flor Barbry.
Hun voorbeeld vond navolging vanwege
' De Jonge Troostwachters ' van Roesbrugge-Haringe, die reeds op enkele plaatsen optraden met 'Karel De Blauwer ' naar
Jules Leroy, de bekende Westvlaamse verteller.
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Kunst in het Maasland in de XIe en de
Xlle eeuw. Uitgeverij de Arcade Brussel,
1961 (321 blz., 70 illustraties).

Onze lezers weten dat reeds meerdere jaren
naeen dhr. Maurits Naessens bij de uitgeverij de Arcade te Brussel telkens een
prachtige kunstuitgave laat verschijnen. In
1959 was het de geschiedenis van de hedendaagse Vlaamse schilderkunst van Walther
Vanbeselaere (nederlandse uitgave) en Paul
Haesaert (Fr. uitg.). Verleden jaar was het
een prachtige uitgave over de Belgische
tapijtweefkunst in verleden eeuwen. Thans
komt de kunst van het Maasland aan de
beurt. Zowel voor de nederlandse als voor
de franse uitgave werd de algemene inleiding geschreven door Mevrouw Germaine Faider-Feytmans, de vakkundige
conservator van Mariemont.
Het eerste boek 'De Kunst van het Maasland en het Bisdom Luik' behandelt de
historische grondslagen der Maaslandse
kunst en werd geschreven door Prof. Jean
Lejeune van de Luikse Universiteit. Hij
toont aan dat het gelukkig aantreffen van
de nodige grondstoffen in het Prinsbisdom
en de ervaring van de vaklieden opgaande
tot de tijd der Romeinen het uitgangspunt
waren van deze kunst. De prinsbisschoppen, dragers van de geestelijke en de wereldlijke macht, zouden de nodige stuwkracht geven. Haar mogelijkheden tot vernieuwing, haar emotieve kracht en haar
draagwijdte verkreeg deze kunst aan wat
ze aan tijd en ruimte ontleende van Reims
tot Keulen, van Rome tot Byzantium en
van de oevers van de Maas tot aan de Jordaan, van de gehele Middeleeuwse Christianitas tenslotte.
De edelsmeedkunst is het onderwerp van
het tweede boek (Prof. Suz. Collon-Gevaert
eveneens van de Luikse Universiteit). De
meest gebruikte technieken zijn : smelten
en gieten (cire perdue), drijfswerk en ornamentatie met ingezette edelstenen, verguldsel, geoxydeerd koper of niello, tenslotte
email (cloisonné of champleve), n.aast andere procedes zoals stempelen of filigraanwerk. Men kent meerdere grote maecenassen en ateliers in de XIIe eeuw : zoals abt
Hellinus en de goudsmid Renier van Hoei,
abt Wibaldus van Stavelot en Godfried
van Hoei, en de schepper van het meesterwerk der Maaslandse kunst Nikolaas van
Verdun.
Ook nog in de dertiende eeuw ontstaan belangrijke werken zoals de reliekschrijn van
Karel de Grote te Aken, het Evangelieboek

van broeder Hugo van Oignies, die nog
andere werken schiep en zelfs als hoofd
van een school mag beschouwd worden.
Het eindigde met een overheersing van de
Franse school, zoals uit de reliekschrijn
van St.-Eleutherius en nog meer uit de
polyptiek van Floreffe blijkt.
Naast de edelsmeedkunst zijn er echter
nog andere vormgevingen, die door Jacques
Stiennon en Jean Le Jeune in het derde
deel achtereenvolgens besproken worden.
De Miniatuurkunst, die evenals de edelsmeedkunst tot in de details in haar techniek wordt verklaard door de grotendeels
bewaarde Diversarum artium schedula van
de twaalfdeeuwse monnik Theophilus,
wordt ten onrechte soms nog als een geheime en vergeten kunst beschouwd. Het
begin der Maaslandse miniaturen zou reeds
in de 9e eeuw te plaatsen zijn; in de 10 e
eeuw zou Lobbes een Evangeliarium geleverd hebben aan het Engels hof maar dit
van Notger stamt uit Reims; in de 11 e
eeuw treft men o.a. mooie manuscripten
aan van de abdij van S. Laurent, maar een
eigenlijke zelfstandige Maaslandse school
is er niet, wat wel in de 12 e eeuw het geval
is. Wederom heeft abt Wibaldus van Stavelot hier een rol gespeeld, maar ook de
premonstratenzers van Floreffe en Averbode, waarmede het scriptorium der abdij
van Sint-Truiden in verbinding staat.
Minder belangrijk is de ivoorbewerking.
De basilica van Tongeren bezat ivoorplaatjes uit de 6' eeuw uit het Oosten afkomstig. In de 10 e eeuw bestaat een atelier
te Metz, maar de 11 e eeuw doet ook in
het bisdom Luik de ivoorsnijkunst zich
ontwikkelen.
De beeldhouwkunst in steen tenslotte. De
ateliers houden verband met de vindplaatsen van bruikbare steen : Maastricht, Luik,
Namen, Florennes, Loon (dat laatste moest
zich echter te Maastricht of Luik bevoorraden). Er bestond een traditie van versierde doopvonten, vooral dan in de dorpskerken. Representatieve werken vindt men
niet in de 11 e maar wel in de 12 e eeuw,
zoals de basreliefs van Florennes en de
kapitelen der Lieve Vrouwekerk van Maastricht en vooral het basrelief van dom
Rupertus. Grote gebeeldhouwde ensembles
ontbreken. Alles samengenomen zijn de
Maaslandse kunstenaars eerder begaafde
vakmensen geweest dan echt scheppende
genieen; de monumentaliteit ontbreekt bij
hen, wig zij in het kleine uitmunten; dat is
waar voor alle gebruikte kunsttechnieken.
Het voor het oog waardevolste deel van
Kunst van het Maasland is de prachtige
reeks van 70 kleurplaten, die volgt op de

theoretische uiteenzetting. Elke plaat is
voorzien van een vakkundige verklaring.
Wij noteren o.m. de Pala d'Oro van Aken,
de Sedes Sapientiae van Walcourt en van
Evegnee, de Gekruisigde Christus van Tancremont en van Tongeren (evenals het
Christushoofd van Tongeren), het ms. der
Antiquitates Judaicae van Flavius Josephus
uit Stavelot, het Evangelieboek van Notger
en van Oxford, de doopvont van NotreDame, de Maagd van Dom Rupertus, het
portatief altaar van Stavelot, Miniaturen
van Averbode en Sint-Truiden, de Kapitelen van 0. L. Vrouw en het reliekschrijn
van St.-Servatius te Maastricht, de ambon
van Klosterneuburg, de twee Sedes Sapientiae van Luik en het reliekschrijn van Karel de Grote van Aken.
Bibliografische notities en indices sluiten
deze uitgave. Zij is voorlopig niet in de
handel, maar zal onder de titel Romaanse
kunst van het Maasland verspreid worden
in een tweede uitgave. De eerste is volledig
bestemd voor de opdrachtgevende Bank
van Parijs en de Nederlanden en voor de
Luikse bank Nagelmackers, die om dit initiatief dienen te worden gelukgewenst. Gelijktijdig zijn ook Duitse, Engelse, Italiaanse
en Spaanse uitgaven verschenen, die slechts
kunnen bijdragen tot grotere kennis van
de kunst der lage landen in den vreemde.
De nederlandse vertaling is van Andre
Pols; zij is even voortreffelijk als de eruditie van de geleerde medewerkers betrouwbaar is.
De kunst van het Maasland, met haar
grootheid en haar begrenzing is van onloochenbare betekenis geweest ook voor
onze streken. Zij vormt als het ware de
achtergrond waartegen de kunst van de
veertiende en vijftiende eeuw zich zal
ontwikkelen, periodes gedurende dewelke
Vlaanderen onbetwistbaar de hegemonie op
kultureel gebied in de Nederlanden zal veroveren. Het feit dat het Romaanse kunst
betreft, en bepaald een Romaanse kunst
die nog voelbaar aanleunt bij de Byzantijnse, zal het interesse nog doen stijgen,
aangezien onze tijden een tendens vertonen
om de Romaanse kunststijl helemaal boven
te plaatsen op de waardeschaal der Westerse kunstgenres. Bovendien kan dit boek
voorkomen als een bouwsteen te meer voor
het bewerkstelligen der Europese eenheid,
vermits h; er blijkt dat reeds tien eeuwen
geleden Aken en Luik en Maastricht en
Tongeren zich bewust waren tot een en
dezelfde kultuurgroep te behoren. Dat dit
eenheidsbesef meer dan door wat ook bewerkstelligd werd door het besef te behoren tot de christianitas, waarvan het kei-
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zerlijk gezag slechts een exponent was,
komt misschien in deze uitgave te weinig
op de voorgrond. Er is immers hier en daar
een lichte wanklank vast te stellen, die
toont dat de opstellers deze kunstvoorwerpen soms wat te veel als louter museumstukken behandelen, wijl zij toch veel meer
zijn dan dat; laat ons niet gaan beweren
dat men hier reeds zover is geraakt in het
onbegrip als by. sovietgeschiedschrijvers
ten opzichte van de Byzantijnse kunst.
Neen, zover zijn we gelukkig nog niet, op
verre na niet.

A. S.

TIJDSCHRIFTENSPIEGEL

Biekorf, Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore. Red. en
beheer : A. Viaene, Annunciatenstraat 82,
Brugge. Abonnement 125 F, Gironr. 233537.
Nr. 12 van de 62e jaargang (Wintermaand
1961) zet in met de Beschrijving van Oostduinkerke van Pauwel Heinderycx (omstreeks 168o), auteur van de jaarboeken
van Veurne en Veurne-ambacht; de tekst
wordt ingeleid en gekommentarieerd door
A. Viaene. Dr. Luc Danhieux brengt nieuwe
gegevens over de cellebroeders te Veurne,
naar aanleiding van twee in het rijksarchief
te Brugge bewaarde hss. M. Cafmeyer verzamelde typische spreuken uit Brugge en
het Brugse over trouwen en vrijen, die ongemeen kleurrijk zijn. In de mengelmaren
vindt men o.m. een nota over de eerste
uitgave van Streuvels' Lenteleven (nl. in
DeLille's Duimpjesuitgaven), een In memoriam Pieter Declercq (auteur van honderden artikels over plaatselijke geschiedenis
en van een geschiedenis van Nieuwpoortbad), een bespreking van de grondige studie door Jan De Cuyper in Leiegouw gepubliceerd over het Kapittel van Kortrijk
in de 14e eeuw, tenslotte een nota van C.
Devyt over de huidige toestand der molens
in West-Vlaanderen. Het nummer sluit met
een zeer gedetailleerde inhoudstafel van
de jaargang, een rijke jaargang die zomaar
448 blz. telt.

In Nr. 1 van de 63 e jaargang (Nieuwjaarmaand 1962) vertelt A. Bonnez enkele sappige verhalen uit het Westland. M. Cafmeyer heeft oude bewoners van het grensdorp Ede in Zeeuws-Vlaanderen doen vertellen over en rond de molen van Dee; J.
Beun deed het zelfde met enkele der oudste
IJslandvaarders van Nieuwpoort. Ons Re-
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dactielid Gaby Gyselen bespreekt uitvoerig
de schilderijen-cyclus over het vlas van de
te Moorslede in 1874 geboren en te Chicago
in 1937 overleden schilder Emiel Jacques;
deze, waarvan een zestal onderdelen gereproduceerd worden, was gemaakt in opdracht van de stad Antwerpen voor een
schoollokaal en is thans tengevolge van
een schenking vanwege deze stad eigendom
geworden van de provincie West-Vlaanderen, die de nodige restauraties heeft laten
doen 1 . Kortere artikels lichten ons in over
de leenverplichtingen in 1562 en over de
'vollaard', een Vlaams gebak waarvan de
voorgeschiedenis zeer ver reikt (Antoon
Viaene). Verder de gewone rubrieken :
mengelmaren, kleine verscheidenheden en
vraagwinkel. Wederom een uitstekend
nummer.

Nr. 2 van deze jaargang (Schrikkelmaand)
wordt door Antoon Viaene ingeluid met
een zeer gedokumenteerd artikel over de
drukkersfamilie De Busscher te Brugge en
te Gent; het vormt enigszins een vervolg
op zijn uitgebreid artikel over Oude boek.drukkunst te Brugge in ons land (Jrg. 196o,
blz. 153-17o), dat de gehele ontwikkeling
van het drukkersbedrijf tot de vooravond
van de Franse omwenteling had bestudeerd;
Antoon Viaene heeft kunnen vaststellen
dat het eerste in West-Vlaanderen verschijnend nieuwsblad de tot nogtoe onbekende
eerste uitgave van de Brugsche Gazette in
1798 is geweest. Magda Cafmeyer laat haar
oude Deenaars vender vertellen. Valere
Arickx licht een bladzijde uit de geschiedenis van de Rederijkerskamer in onze gouw
met een artikel over Baljuw Jacob Wybo
uit Pittem, Prins van de Rederijkerskamer
van Tielt, die in 1539 zich te Gent in het
Landjuweel bijzonder onderscheidde. Lucien Van Acker handelt over enkele eigenaardige beroepen uit het einde van de
achttiende eeuw. De mengelmaren bespreken o.m. de verkoop van de kloosterklokken
van St.-Winoksbergen te Brugge in 1657
en de uitgave van een geschiedkundige
studie over Spermalie door Gilbert Vander
Stichele. Tenslotte Kleine verscheidenheden
en Vraagwinkel. Wij zijn ervan overtuigd
dat veel te weinig Westvlamingen Biekorf
kennen; het is niet te laat om zich in te
schrijven.

1 Over Emiel Jacques, meer bepaald over zijn activiteiten in de Verenigde Staten, verscheen in WestVlaanderen' een bespreking (Jrg. 1953, blz. 19v. met
portret van de schilder en een reproductie).

Haec Olim - Oudleerlingenjaarboek van
het St. Lodewijkscollege, Noordzandstraat,
Brugge.
Het Jaarboek 196o-1961 is een lijvige mooi
uitgegeven bundel geworden. Men vindt er
o.m. van blz. 105 tot 188 de ontleding van
talrijke dokumenten die voor de studie van.
Guido Gezelle belang hebben en die samengebracht en gecommentarieerd worden door
Jose de Milelenaere, een onzer beste Gezellekenners en tevens lid van het G. Gezellegenootschap.
Het gaat vooral over het verblijf van Guido
Gezelle als leerling in het Brugse college,
dat toen (1841-46) nog in den Dune, het
huidig Groot Seminarie, gevestigd was.
Schoolresultaten, leraren en medeleerlingen
werden opgezocht, en ook de rekenboeken
en zelfs de afwezigheidsregisters; dat alles
biedt een schat van details, die aan elkaar
geregen en met anderen vergeleken een
levend beeld oproepen van een kleine wereld, waarin ook wel dramas plaatsgrepen
zoals het weren van Gezelle uit het college
na de derde. Naar aanleiding hiervan is
Jose de Mitelenaere ook op zoek gegaan
naar verdere gegevens over enkele families,
die in Gezelle's kinder- en jongelingsjaren
een rol hebben gespeeld zoals de VandeWalle's en de Van Zuylen van Neyevelt's,
waarna hij ook het hele opvoedingssysteem
van die tijd te Brugge onder de lens neemt.
Het valt niet te betwijfelen dat deze studien heel wat klaarte gebracht hebben in
vele biografische problemen, die nog onopgelost waren gebleven.
A. S.
Kortrijk
Tweemaandelijks tijdschrift
Programma's en medelingen van de Kortrijkse Agglomeratie - eerste jaargang - nr.
-

2 - 1962.

Het tweede nummer van Kortrijk staat volledig in het teken van 'Onthaal' en komt
de goede indruk, die de eerste aflevering
ons gaf, nog verstevigen.
Dhr. I. J. Lambrecht, burgemeester, richt in
zijn inleidend woord een warme oproep tot
de bevolking uit het Kortrijkse om, ter
bevordering van de ontplooiing der toeristische mogelijkheden, die de Groeningestad bezit, steeds gastvrij en als ware ambassadeurs op te treden tegenover de bezoekers. Hubert Sap behandelt in het editoriaal Kortrijk als kruispunt van wegen,
precies belangrijk genoeg om nog een
eigen Europese betekenis te hebben. Antoon
vander Plaetse betoogt gloedvol : ' Guldensporenspel 1962 : een belijdenis '. Hubert
Goethals heeft het over de betekenis van

het private vliegveld te Moorsele, terwijI
Marcel Notebaert een beeld ophangt over
het probleem 'Aktief- en Onthaaltoerisme
Verder treffen wij de 'gewone' rubrieken
aan : Schouwburgleven, Waarheen te Kortrijk ?, Opinies van lezers en Brief van
een Kunstenaar (ditmaal door Pol Patoor).
Het komt ons voor dat Kortrijk, zonder
daarom een kunst- of cultureel tijdschrift
in de stricte zin te willen zijn, met deze
formulering en inkleding reeds na twee
nummers bewezen heeft zijn opzet te kunnen verwezenlijken : in een wisselend en
aantrekkelijk ritme aan de beangstellenden
vertellen hoe rijk het Kortrijkse programma
op gebied van gezelschaps-, ontspanningsen cultureel leven gevuld is.
(Jaarabonnement : 25 F op giro 1031.84 Losse nummers : 5 F.
jvr

RECHTZETTING
Naar aanleiding van wat vermeld werd in vorig nummer, bladzijde 41, mochten
wij van de Heer Arno Brys een verzoek om rechtzetting ontvangen. Nooit heeft
iemand om zijn medewerking gevraagd voor de vernieuwing van de H. Bloedprocessie; wat eerder te betreuren is, daar hij al West-Vlaming, als inwoner
van het Brugse en als uiterst bevoegde op gebied van kostuumcreatie, hier wel
de aangewezen persoon was.
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is een werk van
JAMES W E L D O N

JOHNSON

Hiercmder volgt het beginfragment van
DE S C H E P P I N G
En G o d stapte in de ruimte
en Hij keek om zich heen en zeide :
Ik ben eenzaam

—

Ik zal Mij een wereld maken.
And

God

And

he looked

stepped

I'm lonely

out on

space,

around and said :

—

I'll make me a

world.

En zover als het oog van God kon zien,
bedekte de duisternis alles,
zwarter dan honderd nachten
in het midden van een moeras.
And

far as the eye of God could

Darkness
Blacker
Down
Toen glimlachte

covered

see

everything,

than a hundred
in a cypress

midnights

swamp.

God,

en het licht brak door,
en het duister rolde weg naar een zijde
en het licht stond stralend aan de andere,
en God zeide : Dat is goed !
Then God

smiled,

And

the light

And

the darkness

broke,

And

the light stood shining

And

God said : That's

rolled up on one
on the

side,
other,

good I

Het boekje telt 150 bladzijden en kost 68 F
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GAAN

is een verzameling van acht negerpreken. Dit boekje is buiten Amerika enige jaren

lang vrijwel onopgemerkt gebleven. Wie stelde er belang in ' negerpreken' ? Voor het eerst maakte Europa kennis met
het geheel eigen godsdienstige klimaat van de negers, in de film Grazige Weiden. Vooral door Mahalia Jackson en andere
zangers en zangeressen van negro spirituals en gospel songs, is de laatste jaren de belangstelling voor de godsdienstige
uitingen der Amerikaanse negers geweldig toegenomen. Welnu, hier in Laat mijn volk gaan vindt U die uitingen in de rijkste,
origineelste en meest primitieve vorm. De acht preken zijn getiteld : Luister Heer — De schepping — De verloren zoon —
Ga naar beneden, dood — Noach bouwt de ark — De kruisiging — Laat mijn volk gaan — De dag des oordeels.
Van elke preek is de oorspronkelijke Engelse tekst naast de Nederlandse vertaling geplaatst.
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verkrijgbaar bij de erkende boekhandel

Waar ter wereld Uwe handelspartners zich ook mogen bevinden, onze afdeling
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ALS VOORZITTER VAN EEN BEWEGING DIE ZICH HOOFDZAKELIJK MET DE
arbeid en de arbeider bezighoudt, kan ik er mij alleen maar over verheugen dat een tijdschrift zoals
West-Vlaanderen, dat gestadig aan invloed en prestige wint, een nummer heeft samengesteld dat
volkomen gewijd is aan De Arbeid in de Kunst.
De arbeid en de kunst zijn zo oud als de mensheid en zo sterk zit de kunst aan de arbeid vast, dat waarlijk
grote kunst zonder arbeid meestal niet denkbaar is, al schijnen, afgaande op wat men van hen te zien
krijgt, er tegenwoordig heel wat 'kunstenaars' rond te lopen die aan arbeid blijkbaar een broertje dood
hebben en het zich eerder gemakkelijk maker.
De arbeid in de kunst echter is een tamelijk recent thema, al heeft de kunst de arbeid als thema nooit
versmaad, zelfs niet toen zij uitsluitend aristocratisch en burgerlijk gericht was, en derhalve bestemd voor
lui die zelf niet veel uitvoerden maar er toch voor zorgden dat de anderen des te harder werkten. De in
zichzelf verzonken personages op middeleeuwse schilderijen doen weliswaar niet veel anders dan vroom
hun, handen vouwen en de indruk wekken dat zij bidden of in vrome boeken zijn verslonden, maar de
beulen op het middentafereel hebben het intussen druk genoeg al was het maar met het gewone halsrechten, radbraken, en vuurtje stoken. Er komen op die schilderijen ook bankiers voor die hun geld
teller, en zelfs boeren die ploegen en hun vee naar de wei drijven, maar de nederigheid van dit laatste
soort arbeid bewerkt dat de uitvoerders ervan zelden het voorplan houden, tenzij dan bij een onconventioneel man als Boeren Breughel bijvoorbeeld. Wat het zwaarst is moet immers het zwaarst wegen.
Naar het voorplan — en dit zowel in de ,literatuur als in de plastische kunsten — kwamen ze pas in de
vorige eeuw, nadat Marx hen wakker geschud en te verstaan had gegeven dat het nu maar eens uit moest
zijn met leven en laten ...werken.
En ze deden het prompt en resoluut, die proleten, zo resoluut dat ze zelfs de antieke goden van hun
voetstukken gooiden en onbeschaamd hun plaats innamen zoals ze dat deden en nog doen in de heerlijke
bronzen van de grote Meunier. De arbeid heeft sedertdien in de kunst een soliede bondgenoot ontmoet
en grote talenten hebben met pen en palet, met beitel en graveerstift de zaak van de arbeider ter trouwe
gediend met evenveel overtuiging en geestdrift als toentertijd de sociale pioniers. Arbeid en kunst gingen
toen hand in hand en wie zal of wegen wie in de sociale ontvoogdingsstrijd, het meest verdienste heeft
geoogst.
Een, paar grote tentoonstellingen, een in het museum te Antwerpen, en een in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel, hebben enkele jaren geleden, het grote publiek attent gemaakt op de sociale gerichtheid van een niet onbelangrijk deel der plastische kunsten uit de verleden en de tegenwoordige tijd.
Het verheugt mij evenwel dat uw tijdschrift zijn lezers thans in de gelegenheid stelt hun uitzicht op
deze aangelegenheid te verruimen, door andere vormen van esthetische gestaltegeving in het gezichtsveld
te betrekken, en aldus het inzicht te versterken dat de arbeid als creatieve manifestatie van het leven
bijzonder geeigend is om het voor de kunst zo noodzakelijke, en thans met teloorgang bedreigde verband
tussen leven en kunst te helpen herstellen, terwijl anderzijds de arbeider er op wordt gewezen hoe door
de kunst ook de nederigste arbeid in de sfeer der hogere geestelijke waarden, manifest kan worden
geintegreerd.
R. HULPIAU,
Voorzitter van het Algemeen Christelijk Werkersverbond.

ANDRE DEMEDTS

HET SOOKIJE E,EMENT ANN
DE NEDEKANDSE IETTERKUNDE
SEDERT 118380
Laten wij het nogeens herhalen omdat het hier werke=
lijk te pas komt : de mens is een sociaal wezen. Zijn
leven wordt ten dele door zijn verhouding tot andere
mensen bepaald; het is zelfs tot op zekere hoogte wat
die verhouding ervan maakt. Dus ka.n men moeilijk an=
dens of er moet in de literatuur, die toch een getuigenis
over het leven is, over sociale onderwerpen gesproken
warden.
In onze letterkunde is men daar reeds bij het ontstaan
van de burgerlijke maatschappij mede begonnen. Den=
ken wij slechts aan Jacob van Maerlant, die in de
tweede helft van de dertiende eeuw in zijn Wapene
Martijn tegen de verdorvenheid van. de wereld en de
sociale onrechtvaardigheden en misstanden uit die tijd
uitgevaren is. Twee eeuwen later was het de rederijker
Anthonis De Roovere, die hartstochtelijk en opstandig
over het lot der armen geklaagd en hun verdrukkers
aangeklaagd heeft.
Zo zou men voldoende namen kunnen aanhalen om te
bewijzen dat sedert de middeleeuwen het sociale motief
in onze letteren een konstante gebleven is. Niettemin
komt het slechts tot voile ontplooiing, wanneer naar
het einde van de 19' eeuw alle voorwaarden tot het
ontstaan van een grate sociale litera.tuur vervuld zijn.
In een agrarische gemeensehap, waar de mensen elkan=
der persoonlijk kenden en nog altijd een stukje grand
bezaten waarop zij hun leeftocht konden winnen, was
de armoede niet zo erg, en vooral niet zo krenkend,
als in de steden waar de vlug doorgevoerde industria=
lisering duizenden proletariers in onmenselijke toestan=
den opeengehoopt had.
Eigenlijk zijn het de romantici die, hoe vreemd het
moge lijken, de armoede ontdekt hebben : Conscience,
Rosalie Loveling, Gezelle. Zij zijn het nochtans niet die.
aan hun medelijden een revolutionair karakter geschon=
ken hebben. Dat element is opgetreden waar gevoel en
verbeelding voor waarneming plaats moesten maken
en het realisme, dat later in het naturalisme overging,
de literatuur begon te beheersen. Een eerste uiting van
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die nieuwe houding tegenover de sociale werkelijkheid
ligt in een paar verhalen van Eugeen Zetterman (1826=
1855), inzonderheid in zijn Miinheer Luchtervelde, , Een
boek dat in 1848 verscheen.
Zij werd overheersend toen het naturalisme, dat als li=
teraire beweging in Frankrijk ontstaan was, ook in de
Nederlanden, enige jaren op het Europese moment ten
achteren, zijn aanhangers telde. Onmiskenbaar bestaat
er een geestelijke verwantschap tussen het naturalisme
en de strijd van de eerste socialisten, die weldra in en
door de socialistische partij een vaste binding zou krij=
gen. Het naturalisme was volgens Zola veel meer dan
een literaire strekking en wel een beweging die ernaar
streefde aan de maatschappij een betere, op de weten=
schap gegrondveste ordening te schenken.
Het eerste deel van Zola's Les Rougon Macquart kwam
in 1871 uit. Lilith van Marcellus Emants, meer filoso=
fisch dan sociaal, dateert van 1879. In de Ton van Rei=
mond Stijns werd in 1890 gepubliceerd, hetzelfde jaar
dat De nieuwe Gids met het afdrukken van Buysses De
Biezenstekker begon. De bloeitijd van onze sociaal ge=
inspireerde literatuur ligt tussen 1890 en 194o. Zij ver=
toonde van eerstaf een dubbel karakter, dat sedertdien
bewaard gebleven is : enkele schrijvers vatten hun werk
als een bijdrage tot de sociale ontvoogdingsstrijd op,
andere wilden alleen getuigen van het leven en lot der
misdeelden.
Waar de Vlamingen zich hoofdzakelijk door scheppend
werk deden gelden, werd in Nederland op teoretische
wijze gepoogd de literatuur in een andere richting te
stuwen. Het individualisme van De nieuwe Gids was
weldra voor sommige oprichters en medewerkers aan
het tijdschrift onaanvaardbaar geworden. Van Eeden
trok zich terug, richtte zijn kommunistische kolonie
Walden op en verdedigde zijn ideaal in tal van brochu=
res, die nu nog alleen dokumentair belang opleveren.
Meer op het vlak der aestetica gehouden waren de ge=
dachten die Herman Garter in 1897 in zijn Kritiek op
de literaire Beweging van '8o verdedigde en tien jaar
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later door Carel Steven Adama van Scheltema in De
Grondslagen eener nieuwe Poezie (1908) zouden her=
nomen worden.
Daarbij aansluitend is de sociale literatuur, die voor de
eerste wereldoorlog in Nederland geschreven werd,
vooral het werk van dichters en dramaturgen geweest.
Als wij wat geen belang meer heeft onverlet laten, blij=
ven nog enige geschriften van Gorter, Van Colleen,
Speenhoff en Adama van Scheltema over. Geen grote
werken, zoals het mislukte epos Pan van eerstgenoernde,
maar eenvoudige liederen en gedichten, waarin deernis
en verontwaardiging vaak op bijna volkse wijze tot
uiting werden gebracht. De bedoeling was namelijk zo
te spreken dat het ook door de kleine man kon gelezen
worden. De Rene De Clercq van Toortsen sluit bij die
dichtergroep aan. Belangrijker dan zij alien was Hen=
die
Pt 6
riette Roland Hoist van der Schalk (09=1952),
eens overschat en nu miskend, eerlang op haar werke=
lijke verdienste gewaardeerd zal worden. Nevens haar
staat Herman Heijermans (1864=1924) met enige van
zijn beste toneelstukken, zoals Op Hoop van Zegen
(1901) en Gluck auf (1912), die minder om hun tendens
dan om hun menselijke waarachtigheid leveed en zelfs
aangrijpend gebleven zijn.
De voornaamste vertellers over het bestaan van dege=
nen die men de kleine lieden placht te heten, 'hoeft men
niet in het Noorden te zoeken. Wel in Vlaanderen, waar
meesters en knechten door een dubbele kloof, eens door
klassevooroordelen en eens door verschillend taalge=
bruik, van elkander gescheiden waren. Het bitterste dat
wij in onze taal over sociale verontrechting kunnen le=
zen, werd door Cyriel Buysse (1859=1932) nagelaten.
Zijn naturalistische periode, waarin hij naar onze me=
ning het onmiddellijkst zichzelf geweest is, heeft nau=
welijks vijftien jaar geduurd. Uit die tijd bewaren
wij enige verhalen, die ondanks hun onzuivere en stroe=
ve taal nog altijd een overrompelende indruk maken.
Het is in de eerste plaats De Biezenstekker, een novelle
van amper 3o bladzijden, over een beestachtige man,
die door zulkdanige haat tegen een bastaardkind van
zijn vrouw bezeten is, dat zij het knaapje vermoordt om
haar echtgenoot opnieuw aan zich te kunnen binder.
Even aandoenlijk is Het Recht van den Sterkste (1893),
die geschiedenis van Maria Beert, die haar leven lang
het slachtoffer blijft van een bruut en ten slotte op een
wintermorgen onder algemene onveschilligheid begra=
yen wordt. De bevroren aardklompen schenden haar
nog in haar kist. Minder gaaf lijkt ons Het Gezin van
Paernel (1903), dat nog weleens op het repertoire van
een liefhebberskring voorkomt, maar door zijn opzette=
lijkheid onnatuurlijk aandoet. Een belangrijk sociaal
auteur was de Westvlaming Gustaaf Vermeersch (1877=
1924) kunnen worden, had hij in Mannenwetten (1905)
en Het rollende Leven (1910) maar van meer taalkennis
en soberder verwoording blijk gegeven.
Ongetwijfeld werd de schoonste sociale literatuur niet
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door strijdende kunstenaars geschreven, maar door de=
genen die lang voor de naam gebruikt werd, het prole=
tarisch realisme beoefend hebben. Hier staat Stijn Streu=
vels vooraan. In dat genre heeft hij niet minder dan
vier verhalen met Europese betekenis geschonken. Hij
is begonnen met De Oogst (1900), het epos van de
Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk. Daarop volgde
Langs de Wegen (1902), de geschiedenis van de paar=
dengeleider Jan Vindeveughel, die in opperste lijdzaam=
heid werkt voor zijn gezin, almaardoor armer wordt en
tot een staat van uiterste hulpbehoevendheid vervalt.
Bijna even zwaar is het lot van Ivo, uit De Werkrnan
(1913). De avond zelf van zijn thuiskomst uit Frankrijk
waar hij het seizoen gedaan heeft, moet hij naar een
suikerfabriek vertrekken, wil hij voorkomen dat hij de
gehele winter werkloos blijft. In Het Leven en de Dood
in den Ast (1926) eindelijk, overschouwen de cichorei=
drogers, tussen waken en slapen in, hun leven vol zor=
gen en verlangens, terwijl in de droogplaats de zwerver
Knorre ligt te sterven. Bij De Oogst van Streuvels sluit
Trimards (1912) van Edward Vermeulen (1861=1934)
aan. De hoofdpersoon is een seizoenarbeider, die door
de tussenkomst van een priester van een morele on=
dergang wordt gered.
Tussen het realisme van Streuvels en dat van Johan De
Meester (1860=1931) en Ina Boudier Bakker (1875) ligt
het verschil, dat tussen het volkskarakter van Noord
en Zuid bestaat. Streuvels schrijft, zonder de werkelijk=
heid enig geweld aan te doer, uit een intultief aan=
voelen van mensen en dingen, waar laatstgenoemden
in Geertje (1905 — over een gevallen dienstmeisje) en
Armoede (1909 -- over een verarmd patriciersgezin)
veeleer de realiteit waarnemen met de beheerstheid van
een koel nauwlettend verstand. Aileen Joost Mendes
(Emanuel Querido, 1871=1943) maakt daarop met zijn
tiendelig Het Geslacht der Santeljano's een uitzonde=
ring. In dat uitvoerige, tamelijk overladen werk, heeft
hij als Joods auteur met meer gevoel dan zijn Noord=
nederlandse kollega's, de groei en ontwikkeling van de
socialistische beweging te Amsterdam willen schilderen.
Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog speelde het so=
ciale motief in de poezie van de Vlaamse expressionisten
Moens, Mussche en Gijsen (de woning der heren zullen
wij ledig keren), een niet onbelangrijke rol. Bij Mus=

sche, die dertig jaar later de socialistische roman Aan de
Voet van het Belfort (1950) schreef, was het zelfs over=
wegend. Nog enige jaren zouden de omstandigheden die
strekking versterken. De opbloei van de syndikale be
weging, samengaande met de uitbreiding van de in=
dustrialisering, de werkloosheid die geheel de wereld
teisterde, het kommunisme en het fascisme met de drei=

ging van een nieuwe oorlog op de achtergrond, schie=
pen het geschikte klimaat. Maurits Dekker (1896), Jef
Last (1898) en Theun De Vries (1907) stelden zich ten
doel de arbeid te verheerlijken en tezelfder tijd de aan=
dacht te vestigen op de achteruitstelling en armoede
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van de arbeiders, die hen tot wanhoop en revolutie
dreef. Vooral De Vries heeft met Stiefmoeder Aarde
(1936) een werk geschapen dat zijn waarde behouden
heeft. In deze jaren is het dat Albert Helman (1903)
zich in Het Euvel Gods (1932) tot het kommunisme be=
keert en A. M. De Tong (1888=1943) met zijn Merijntje
Gijzen=cyklus een reusachtige bijval behaalt. De eerste
delen van die eindeloze romanreeks zijn ten andere goed
leesbaar gebleven. In Vlaanderen waren het Marcel
Matthijs (1899) en Lode Zielens (1901=1944), die uit
eigen ervaringen puttend in Het Grauwvuur (1929) en
Moeder, waarom leven wij ? (1934) hun bijdrage tot de
strijdliteratuur leverden.
Nochtans werd het werk met de meeste waarde op=
nieuw door de alleen maar getuigenden geschreven :
door Antoon Coolen (1897=1961), met zijn Peelromans
over de moeilijkheden waarmede de kleine boeren uit
zijn streek zich bij de industrialisering moesten aan=
passer; door Anne De Vries (1904), de vader van het
onvergetelijke Bartle (1936) en Jan De Hartog (1914)
met HoHands Glorie (1940), een roman over de zee=
sleepvaart.
Sedert de tweede wereldoorlog schijnt de sociale in=
spiratie in onze literatuur aan belang te verliezen. Ten
dele omdat de maatschappelijke toestanden minder te
wensen overlaten en ten dele ook omdat veel socialisti=
sche auteurs in een vitalistische of sensualistische le=
vensvisie opgegaan zijn. De sociale bekommernis blijkt
het sterkst in het Zuiden, waar wij sedert twintig jaar,
ander Amerikaanse invloed, een merkwaardige terug=
keer van het naturalisme beleven. Het is dikwijls zo
rauw, dat het werk voor jonge en onevenwichtige le=
zers een gevaar insluit, daar zij onvoldoende zelfkontrole
bezitten om de invloeden die zij ondergaan door een
reeds gevormde wereldbeschouwing te neutraliseren.
De miserabilistische romans van Paul Louis Boon (1912)
inzonderheid De Kapellekensbaan (1953) geven blijk
van een groot talent. Zij bevatten een barokke schil=
dering van het deerniswekkende en afschuwelijke be=
staan, dat aan de zelfkant der maatschappij door de
primairen ander de armen geleid wordt. De Metsiers
(1951), het prozadebuut van Hugo Claus (1929) adem=
de ongeveer dezelfde geest; maar in zijn meesterlijke
novelle Suiker, verschenen in De zwarte Keizer (1958)

voortaan haar lot zal zijn. In de verhalen van Filip De
Pillecyn (1891) is nu en dan een sociale tendens aan=
wezig, die vooral in Mensen achter den Dijk (1949)
sterk op de voorgrond treedt. Ook die roman handelt
over toestanden uit het verleden, de verdrukking en
verknechting die het werkvolk uit de Durmestreek zich
vanwege de overheid moest laten welgevallen. Helemaal
niet bitter is daarentegen de verrassende novelle De
ontaarde Slapers (1957) waarmede Ward Ruyslinck
(1929) naam gemaakt heeft. Hij toont daarin aan tot
welke onmenselijke passiviteit een leven van luie zor=
geloosheid kan voeren.
Opvallend is in de jongste vijfentwintig jaar de voor=
uitgang van een christelijk sociale literatuur, die reeds
tussen de twee oorlogen in de pcezie van de Roeping=
en De Gemeenschap=groep aangekondigd werd. Zij is
sterker naar voren getreden in het werk van Jacques
Schreurs (1893) en Albert Kuyle (1904=1958), die in
hun romans gezocht hebben naar de ideale houding van
priester en gelovige leek in de sociale werkelijkheid,
waarvan ook zij de bewerkers en tegelijk de slachtoffers
zijn. Iemand bij wie het sociale element een konstante
uitmaakt is Fred Germonprez (1914). Het heeft voor
zijn belangrijkste romans het hoofdmotief opgeleverd.
Dat zijn Iseland, Iseland (1951), over leven en dood van
de vissers aan de Vlaamse westkust; 1952, waarin de
drooglegging van de moerassen tussen Veurne en Duin=
kerke verhaald wordt en het jongste in de reeks, Han en
en Kraaiepoten (1961), over een arbeiderskonflikt ge=
projekteerd tegen de schildering van zeden en gebrui=
ken in de grensstreek tussen Menen en Moeskroen.
Het probleem van de seizoenarbeid, nagegaan in zijn
terugslag op het leven van verschillende geslachten,
werd opnieuw opgenomen door Felix Dalle (1921) in
de roman Bieten (1957), waarvoor hij met de Reinaert=
Prijs werd onderscheiden. Vestigen wij ten slotte de
aandacht op Het Seizoen (1958) van Dries Janssen
(1925), een paging om de maatschappelijke toestand
van de seizoenarbeiders in verband te brengen met de
bekommernis aan de menselijke existentie een spiri=
tualistische inhoud te schenken en van daaruit tot haar
eeuwigheidswaarde te besluiten.
Als wij ons schetsmatig overzicht nog even overschou=
wen, komen wij tot het besluit dat de sociale problema=

en later tot een toneelstuk bewerkt, heeft hij op een
veel soberder en realistischer manier het motief van

tiek in onze moderne letterkunde een vrij belangrijke
plaats inneemt. Het zou spijtig zijn, was het anders ge=
weest. Wij menen trouwens dat het een verarming zou
betekenen, indien het in de toekomst anders zou wor=
den. Onze kunstenaars moeten de gehele werkelijkheid
bij hun werk betrekken, als zij willen voorkomen dat
het eenzijdig wordt en daardoor aan waarheid inboet.

Streuvels' Het Leven en de Dood in den Ast hernomen.
Hierbij sluit het verhaal Klinkaart (1954) van Piet Van
Aken (1920) aan. De hoofdpersoon eruit is een minder=
jarig meisje, dat in een periode die een halve eeuw ach=
ter ons ligt zijn eerste werkdag op een steenbakkerij
doormaakt en daar langzaam ingewijd wordt in wat
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KUNSI-4 EN ARBED 1IN DE MTIEN
VAN DE TWINITIGS' 'E EEUW
Geen ivoren toren meer...
Duhamel stelt in Vie et aventures de Salavin een perso=
nage voor, dat 'le spectateur pur' heet. Hij is het, die,
als opgehangen tussen hemel en aarde, observeert.
Nooit brandt hij zich de wingers. Zo is het ook met de
wijzen, opgeroepen door Lucretius : van hoog uit de
'templa serena sapientiae', die de ivoren toren van de
Franse spreekwoorden zijn geworden, scheppen, zij er
genoegen in 'de anderen' te zien, die nog steeds vechten
in de draaikolken van de zee. 'Wir sind nur Betrach=
tende' wij zijn slechts toeschouwers — zeggen de
drie goden uit Der gute Mensch von Se=Tchouan van
Bertolt Brecht.
Volker Klotz heeft doen opmerken dat deze goden'
niets te zien hebben met de christelijke Drievuldigheid,
maar dat ze, in de idee van Brecht, enkel het 'burgerlijk
geweten 1 (burgerliche Gewissen) voorstellen. En het is
inderdaad de idealistisch voorgestelde onverschilligheid,
die onbarmhartig bekritiseerd wordt in de kunstwerken,
waarover ik hier zou willen handelen. 'Hoe kan men
goed zijn als het leven zo kostbaar is ?' vraagt Shen=
Te, de goede ziel (der gute Mensch) zich of : ,zijzelf
ziet zich verplicht zich regelmatig te vermommen en
neemt daarbij het uitzicht en de gedragingen aa.n van
een denkbeeldige verwant, Shoui=Ta. Deze laatste
brengt, dank zij een uitstekende zin voor zaken en een
koude onverzettelijkheid, vlug terug orde in het huis.
Naar gelang de tijd verder schrijdt, wordt Shen=Te ech=
ter verplicht zich vaker te ontdubbelen en op haar ge=
laat en haar 'even het masker te drukken van een on=
vermijdelijke hardheid, zo ze niet ten onder wil gaan in
totale miserie. Het masker begint vast te kleven op
haar huid. En wanneer dan, op het einde van het stuk,
de goden, geroepen om haar te 'oordelen, vernemen dat
Shoui=Ta en Shen=Te maar e'en en het zelfde wezen
zijn, en de profetische woorden horen uitspreken : 'Ja,
Shen=Te un.d Shoui=Ta : ich bin beides', dan wordt
hun standpunt van 'toeschouwer' vertroebeld. Wat
moet i.k doen ? vraagt de jonge vrouw. Ik zal steeds
vaker Shoui=Ta moeten uitbeelden... Een van de goden,
de meest verlichte (Erleuchtete), verklaart daarop : 'de
economische zaken vallen niet ander onze bevoegd=
1
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heid !' En terwijl ze wegvliegen, op hun roze wolk,
naar hun onbestaande hemel, staan ze aan Shen=Te toe
slechts eenmaal per maand Shoui=Ta te ,zijn...
De moderne mens heeft een hekel aan goede zielen' :
met Sartre zou hij zeggen : 'L'esprit, cette ecume apres
le naufrage'. Hij herhaalt volmondig de woorden van
Peguy over dezen, 'qui ont les mains pures, parce quills
n'ont pas de mains'. In werkelijkheid treffen wij, achter
het bevreemdend personage Shen=Te, miljoenen men=
sen aan, die, ter oorzake van een economische, sociale,
culturele of politieke situatie, een vrij wezen onwaardig,
losgerukt zijn van zichzelf en beroofd van hun werkelijk
gezicht. Door voortdurend de onverzoenlijke zakenmens
te moeten spelen, zal Shen=Te eindigen met het perso=
nage te worden, dat de sociale toestand haar verplicht
te spelen. Net zoals de toneelspeler, die opgaat in zijn
spel maar ditmaal is er geen sprake van gave of
genade — zal zij Shoui=Ta zijn : zij voelt weldra het
masker verharden, zich mengen met en letterlijk kleven
aan haar huid. Zij zal nooit zichzelf zijn.
Men heeft het uit het oog verloren : de werkelijke zin
van het fameuze 'Verfremdungseffekt' bij Brecht, is
het op de voorgrond brengen van de fundamentele 'Ent=
fremdung'. Indien Brecht deze term gekozen heeft —
das V=Effekt — om zijn toneeloeuvre te karakteriseren,
dan is dat omdat hij wou aantonen dat zijn personages
bevreemdend aandoen op de scene, omdat ze het zijn in
het leven. Vooraleer er sprake is van een artistiek pro=
cede, is er kwestie van een reele toestand, die, voor het
overige, door Brecht getekend wordt volgens het essen=
tiele van de marxistische ideeen.
Geen onwereldlijke kleine observatoria meer, van waar=
uit, hoog verheven, toegekeken wordt hoe de mensen
zich door het leven slaan. Geen Sirius=standpunten
meer, noch uitnodigingen om 'terug in zichzelf te tre=
den' om er 'God te vinden' : Merleau=Ponty heeft, ge=
durende het eerste gedeelte van zijn leven gedurende
het laatste keerde hij terug naar het inwendige — zon=
der ophouden gewezen op Tere du soupcon', waarin
wij moeten binnentreden. Nietzsche, Marx, Freud, zoals
Paul Ricoeur tijdens zijn cursussen aan de Mercier=Zetel
te Leuven zei, zijn de meesters van de ' soupcons '; met
andere woorden, zij verplichten ons, achter de schijn=

LANDSE ROMAN
bare 'doorzichtigheid' van de ziel, de onontkoombare
werkelijkheid van het leven te ontdekken : het verlan=
gen, de economische verdwazing, de zucht naar de
macht : deze drie gegevens plaatsen zich altijd tussen
ons en de wereld. De mens onafhankelijk van deze drie
beschouwen, is zichzelf misleiden en zich laten be=
driegen.
De 'Deutung' is precies dit : het ontcijferen van wat
zich verbergt in onze gedragingen. En zoals Alphonse
Waelkens het nog zei in zijn laatste boek La philosophie
et l'experience, 'la reflexion desormais ne peut plus (Itre
que genee et incomplete'
.

Rusland van Ostrovski en van Pasternak
Het was nodig te herinneren aan deze fundamentele
gegevens. Zij tonen aan idat de roman, die ,openstaat
voor het probleem van de mens aan de arbeid, in de
fabriek en op het veld, een afzonderlijk geval uitmaakt
van het menselijk bestaan in het algemeen. Dat wat
men noemt Thomme en situation', de mens die zich=
zelf, op geen enkel ogenblik, onafhankelijk van zijn
inworteling in een ruimte en een tijd, kan kennen door
zijn lichaam, door de hem omringende maatschappij,
door het snort werk, dat hij duet, door het min of meer
verlichte onbewuste, dat hij domineert (of niet domi=
neert), en zo meer, dat alles bevindt zich in het centrum
van de filosofie, zowel als van de moderne kunst.
De sovjetroman concretiseert dit punt door te verwijzen
naar de sociaal=economische orde, volgens de woorden
van Marx : 'De economic is het oorspronkelijk ver=
band, waarin de gevestigde relaties tussen de mensen
langs de zaken om gaan en waar de zaken draagsters
worden van menselijke betekenissen'. Het economisch
verband is niet 'toevallig' en degene, die zou trachten
de mens te zien met hem 'tussen aanhalingstekens' te
plaatsen, zou een bewijs leveren van kwade trouw. Hij
zou een voorbeeld zijn van het igemystifieerde geese=
ten', karakteristiek voor het idealisme van de bour=
geoisie.
Men kan de sovjetliteratuur van de laatste dertig jaar
stellen tussen de twee brandpunten van een ellips. Een

van deze brandpunten zou voorgesteld worden door
Boris Pasternak : Doktor Jivago tracht aan te tonen
hoe, doorheen de marxistische revolutie (gevolgd tot in
1928), een gelukkig leven teloorgaat, terwijl terzelfder
tijd — ter oorzake van sociale, politieke en culturele
stromingen — het eeuwig leven, gericht op de geeste=
lijke waarden van rechtvaardigheid en goedheid, groeit,
net zoals het gras, dat onder de wintersneeuw slaapt,
maar dat weldra zijn groei herneemt. Het is niet moei=
lijk rond dit eerste brandpunt de volgende auteurs te
groeperen : Maiakovski, een 'formalistisch' dichter —
de term 'formalistisch' heeft een pejoratieve betekenis
in de U.R.S.S. — Fadeev, die buiten de nederlaag van
het marxisme en zijn onmenselijk karakter slechts een
oplossing ziet in de zelfmoord, en verder een reeks an=
dere schrijvers, waarvan enkelen zeer recent. Globaal
houden ze vast aan de grate lijn, die Gogol, Tourgeniev
en Tschekov trokken.
In het andere brandpunt van de ellips staat Ostrovsky,
met zijn roman En het staal wend gehard. Dit werkelijk
epos van de machine dringt zich op en stelt weldra
zichzelf in de plaats van de 'klassieke' ontwikkeling
van de menselijke gevoelens. De liefde wordt slechts
gedacht in functie van het welslagen of mislukken van
de industriele onderneming. Het staal harden wil zeg=
gen : erin slagen een fabriek op gang te brengen en
dat betekent dan oak de harten en geesten harden en
tussen de wezens de enig waardevolle liefde mogelijk
maken. Deze roman, die geen meesterwerk is, is wel=
licht een van de trouwst toegewijde aan het socialistisch
realisme. Rond dit tweede brandpunt draait natuurlijk
het werk van Maxim Gorki, vooral dan De Moeder.
Ik geloof dat toevallige lezers het moeilijk hebben om
het belang van deze roman voor de Russische letter=
kunde te vatten : men ziet er inderdaad, doorheen de
traditionele mise en scene van de Russische roman, en
over het archetype van de moeder, heilige werkelijk=
heid voor elke Rus — Moedertje heilig Rusland, mur=
melen nog vaak de meest overtuigde marxisten — het
noodlot van de ellende en de miserie van Pelagia Vlas=
sovna. Heel de kunst van deze roman bestaat erin aan
te tonen dat, hoe meer de moeder deelneemt aan de
beweging van de revolutie bij de arbeiders, hoe meer
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zij tussen haar en haar zoon nieuwe relaties schept,
thema, dat Brecht — nogmaals hij ! — monteerde in
toneelstukken, hetgeen hem op die manier een grotere
universaliteit schonk. Terwijl de kinderen zo snel hun
moeder verlaten, zien wij dat tussen de moeder, wan=
neer ze met haar zoon werkt, en tussen de zoon een
nieuwe relatie ontstaat, deze die Brecht 'de derde ouder'
(Die dritte Sache) noemt. De gezamenlijke actie, soli=
dair, tegen de economische verdwazing, schept dit ver=
band, dat een Saint=Exup6ry later zal noemen: Lamour?

Ce n'est pas de regarder dans les yeux; c'est regarder
ensemble du merne cote. Het sociale moederschap, dat
Brecht in zijn Kaukasische Kreidekreis tegenover het
andere stelt dat slechts vleselijk is — moet deze les
doen inprenten : de band, geschapen tussen Groucha
Vachnadze, het arme keukenmeisje, en het kind van de
gouverneursvrouw, die het 'vergeten' heeft, wordt een
meer werkelijk moederschap dan het andere. Wanneer,
op het einde van het stuk de rechter Adzak, in een
nieuw Salomonsoordeel, verklaart dat het kind behoort
aan haar, die verkozen heeft het terug te geven aan de
gouverneursvrouw, liever dan het te zien lijden, wordt
het sociale moederschap gevaloriseerd.
Deze parabel van Brecht verwij dert ons niet van de
sovjetrussisch gelnspireerde literatuur. Vooreerst omdat
-- het is bekend — Brecht zich 'bekeerde' tot het marx=
isme, sedert 1926, en de laatste jaren van zijn leven
doorbracht in Oost=Berlijn, in de D.D.R. Vervolgens
omdat de auteur van de Kaukasische Krijtkring deze
geschiedenis over het sociale moederschap situeerde
binnen in een kolkhoze=probleem. De twist tussen de
boeren, die hun gronden willen behouden zoals ze zijn,
en de landbouwarbeiders, die de bodem willen bevloeien
en dus een gedeelte van de vallei onder water zetten,
wordt verlucht door de geschiedenis van Groucha : de
grond behoort aan de mensen, d. w. z. zij, die haar
waarde willen schenken. De arbeid schept aldus een
nieuwe relatie tussen de wezens.
Tussen deze twee brandpunten van de ellips, zal ik de
dwaalsterren situeren. Een Doudinsev bijvoorbeeld
houdt met zijn roman De mens voedt zich niet met
brood alleen vast aan het socialistisch realisme, maar
doorbreekt het in de zin van het tweede brandpunt, dit
van Pasternak. Hij toont inderdaad aan dat de relatie
mens=machine totaal waardeloos is, in het marxistisch
system zelf, daar aan de mens geen persoonlijke vrij=
heid, zij het dan beperkt, maar gevoelig en concreet,
gelaten werd. De jonge technicus, die een procede uit=
vond, dat toeliet de fabricatie van buizenstelsels en
leidingen te versnellen, dock die er nooit in slaagde
zijn brevet te bekomen, ter oorzake van vooringenomen=
heid, afgunst en monopoliums die het staatskapitalisme
teweegbracht, ziet zich op zijn beurt 'vervreemden'
van zichzelf. Dit wil zeggen dat, indien er in een prole=
tarische maatschappij geen mogelijkheid bestaat voor
de mens te zijn wie hij zelf wil zijn, en zijn plannen
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vrij te richten, indien integendeel de mens voortdurend
beschouwd wordt als een onpersoonlijke machine, dan
heeft men door een sociaal doeleinde het economisch
doeleinde vervangen, dat men had willen verwijderen.
Dichter bij het brandpunt, vertegenwoordigd door Pas.,
ternak, maar neigend naar dat van Ostrovski, zou ik
bijvoorbeeld het werk van een Michel Cholokhov stet=
len : De stifle Don, Ontgonnen Land, Zij hebben ge=
vochten voor de vrijheid. Deze drie werken volgen el=
kaar chronologisch op (te beginnen met 1922). Het
eerste roept nog Tolstoi: op. Het cyclische ritme van de
seizoenen op de buiten, aan de boorden van de Don,
de worteling in het episch verieden van de Kozakken,
door de volksliederen, die het verhaal vullen, de lief de
en de haat tussen deze fiere mannen en vrouwen, Gri=
gori die er toe komt zijn vrouw Nathalie werkelijk te
beminnen, maar die gegrepen wordt door de begeerte
naar Akhsinia, de drink= en vechtpartijen, de liturgi=
sche uren, bekroond door de Paasnacht, tijdens dewelke
de vrouwen gehaast de antwoorden zingen 'Voistinou
Voskressie' — hij is waarlijk verrezen terwijl de
mannen drinken in de herberg... dat alles vormt een
fresco. Heel, heel langzaam maken zich van dit fresco
meer duidelijke silhouetten los. Van over de horizon
ontstaan de gebeurtenissen. Een klein, droog en ruw
mannetje spreekt van een zekere Karl Marx. De oorlog
van 1914 grijpt plaats en Grigori doodt zijn eerste
ivijanden', waaronder deze Oostenrijker, die hij zal
voelen stuiptrekken rand zijn lans en die hij zal zien,
met verwilderde blik, in een laatste kramp in de grond
klauwen; gedurende de oorlog barst de marxistische re=
volutie uit; de terugkeer naar het dorp van de jonge
marxisten, zoals Michka Kochevoi, die koudweg de
oude vader Grigori zal vermoorden, die met zijn stin=
kend en verhoornd missaal zijn vasten doorbrengt, ter=
wijl hij onbegrijpelijke psalmen murmelt; de liefdes=
avonturen van Grigori, terwijl hij rondzwerft tijdens de
burgeroorlog; en tenslotte, te Rostov op de Don, in het
rijzende licht en voorafgegaan door een rode vlag, die
in flarden hangt, Grigori, die aan het hoofd van een
escadron soldaten opstapt : de cyclus is gebroken en
geeft nu uit op de 'hoop' van de marxistische revolutie.
In het werk van Cholokhov vermindert het cyclisch
aspect geleidelijk op die wijze, om dan te verdwijnen
in Zij hebben gevochten voor de vriTheid, waarin de
mens identiek degene is die vecht, op militaire wijze
vecht en weldra ook strijdt op sociaal plan, en die zich=
zelf terugvindt, herkent en geboren wordt tot een nieuw
leven in dit gevecht zelf. Wat een weg werd er door=
lopen sinds De Boeren, de prachtige roman van de Pool
Ladislas Reymont verscheen, boek, waarin het steeds
terugkeren van werk en dagen, in onontkoombare cir=
kel, die zich slechts verticaal opent, naar de hemel van
de religieuze hoop 'Bezing het leven, bezing de dood,
de sterren aan de hemel en God in de hemel, bezing
de dood, bezing de hoop...'.
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Van Henry James tot Steinbeck
Walt Whitman had een zonderling nakomelingschap.
Zijn lyrische liederen, die de solidariteit van de arbei=
der met de mens bezongen, staken in de laatste eeuw
geweldig of bij het pessimisme van een Herman Mel=
ville, bij het universeel berekende van een Poe, bij het
puriteinse van een Hawthorne. Zou Whitman zichzelf
herkennen in een Steinbeck of een Dos Passos, die van
de sociale inworteling vooral de onpersoonlijk makende
kracht weerhouden ? In plaats van de ellips, voorgesteld
door de Russische literatuur, zouden wij de Amerikaan=
se letterkunde kunnen schrijven binnen in een soort
driehoek, waarvan de top zou voorgesteld worden door
het oeuvre van een Faulkner en de twee basishoeken
door enerzijds Henry James en anderzijds Steinbeck.
Het universum van James is dit van het mondaine le=
yen, waarin vanzelfsprekend elk metafysisch en reli=
gieus probleem en elke economische en politieke dienst=
baarheid ontbreken.
De andere basis van de driehoek stelt ook mensen
voor, die niets zijn buiten hun sociale relaties. Er is
echter een verschil met de wereld van James, waarin
het mondaine regeert en waar alles zich afspeelt in be=
sloten, 'air=conditioned' ruimten, en dit verschil bestaat
hierin, dat de personages ons nu worden gebracht in
het kader van de woestijnvlakten van Nevada, naast
een Californie om van te dromen Binds is er werk !
— ofwel in de daverende straten van Manhattan, waar
de mens overspoeld wordt door slogans en publiciteit,
gaand e van sexualiteit in zakformaat — Rocket Girls
from 12 a. m. till 4 h. in the night, ncn stop — tot
begrafenisannoncen — You have just to die, and we do
the rest !
Grapes of Wrath van John Steinbeck is wellicht de
roman, die het best de geleidelijke ontwrichting tekent
van een patriarchale familie, gehecht aan haar grand,
huis en tempel. De technische omwenteling, teweegge=
bracht door de landbouw=in=het=groot, berooft de f amilie van haar strook voorvaderlijke grond. Indien zij
niet wil omkomen, dan moet zij weggaan.
In California is er werk in overvloed en de kleine groep
vertrekt. Een oude Ford=camionette doorkruist de Vere=
nigde Staten van west — de verarmende streek — naar
oost, het fabuleuze Eldorado, waar iedereen rijk wordt.
Deze tocht is een soort leke=exodus : de hotsende, ro=
kende auto, voortdurend defect, is een nieuwe ark van
Noe. De kleine kolonne, van grootmoeder tot klein=
kinderen, voor wie de tocht door de woestijn een avon=
tuur is, neemt een epische grootheid aan. Echter ver=
schillend van de Joden, die doorheen hun exodus naar
het beloofde land, uitgroeiden tot een werkelijk yolk,
onder de wet van Mazes, wordt hier de familie, die on=
ophoudelijk 'de druiven der gramschap' eet, ontwricht.
In plaats van de eerstgenoemde band, deze van het
'familiale mysterie', waarin iedereen opgenomen was
'
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en waardoor elkeen gesterkt werd, zijn het nu de ver=
schillende individualiteiten, die in botsing komen. Ge=
steld tegenover een zelfde nood aan arbeid barst het
familieblok uiteen en iedereen wordt, tegenover dit
gebrek aan werk, dat hen stuk voor stuk herleidt tot
een kleinere gemene noemer, een eenheid, een atom,
een nummer in de reeks, zou Sartre zeggen.
Wanneer, op het einde van het boek, de oudste zoon
de familie verlaat om in de stad te studeren en te leren,
ten einde te ontdekken hoe dat alles mogelijk is — hij
zal marxist worden — dan is de leke=exodus afgelopen;
men kwam van het 'land der goden' tot de strijd van
de mensen.
Indien ik nu Faulkner op de top van de driehoek plaats,
dan is het omdat het mij voorkomt dat zijn oeuvre de
'innerlijkheid' van een James verbindt met de 'uiter=
lijkheid' der sociale conflicten van een Steinbeck, Dos
Passos, Caldwell, Wolfe en Miller. Het lot van de staat
Yokhnapatawtha wordt beheerst door de oorlog : deze
van het Zuiden tegen het Noorden deze vreselijke
gebeurtenis, die nog steeds weegt op het onderbewust=
zijn van de U.S.A. -- en ook deze van 14=18. Het is
eveneens de vreselijke ellende, die opduikt in The Ham=
let, The Town en The sound and the fury.
De armoede, de ziekte, de oorlog, doorkruisen het leven
van de faulkneriaanse personages. Maar achter deze
ellende profileert zich nochtans een andere wereld, deze
van de zonde van de blanke, die met 'zijn Bijbel en
zijn whisky', de profijtzoekerij, de schijnheiligheid, het
geweld en het onrecht binnengeleid heeft in het zuiden
van de U.S.A. Rond het gouvernementspaleis, waarin
wij Temple Drake aantreffen, de jonge vrouw, die haar
kind liet omkomen, omdat zij slecht' was, en die een
fysische liefde koestert voor Rode Red, moet Faulkner
een vloed van lij den en zonde uitstorten, in een soort
van cosmogenese, waarin, door mekaar, de wereldgenese
en deze van de U.S.A. optreden, de zonde van Adam
en deze van de Amerikaanse mens.
De tout van Temple Drake neemt haar plaats in deze
zondvloed van de universele schuld in. De bekentenis,
die zij zal doen, schrijft zichzelf in binnen de miljoenen
bekentenissen, die schreeuwen in de dromen 'vol van
geluiden en angsten' van de idioten, die ,de maatschap=
pij verpletterde onder haar hiel, maar die, in hun duis=
ternis, een vonkje hoop bewaren, in een plaats waar
'de kinderen zich zelfs niet eens meer de handen herin=
neren, die hen toedekten'. Faulkner verenigt op die
wijze dus het sociale drama en het innerlijke drama;
hij 'verlicht' ze met een vreemde klaarte. Hij, die in het
geheel niet gelooft, heeft een soort mythologie van
zonde en vergiffenis uitgevonden, en daaruit maakt zijn
meesterwerk, A Fable, doorheen de geschiedenis van
twaalf soldaten, het eeuwige symbool los, de hoop,
niettegenstaande alles.
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Calabria-Castilla, van Silone tot Cela...
ik heb het leeuwenaandeel gegeven aan twee kolossen,
die met elkaar onze geesteswereld delen, de U.R.S.S. en
de U.S.A. In deze beide werelden worden de waarden
arbeid en strijd op het voorplan gebracht, tot op het
punt waarop er zich een nieuw humanisme uit los=
maakt.
In deze beide werelden blijft ook het eeuwige conflict
tussen de mens in een sociale toestand, en de mens,
die alleen zijn weg zoekt in een exodus, waarvan deze
van Californie op zijn beurt slechts een beeld was...
Ik geloof dat de Italiaanse en de Spaanse letterkunden,
althans de meest recente, bezig zijn een bijdrage van
eerste orde te brengen op het thema van de mens,
landbouwer en stedeling, die het opneemt tegen de ar=
beidende maatschappij.
Voor Itali,e dringt zich het beeld van de cirkel op, om=
dat, omgekeerd en tegen alles in, de uitdrukkelijkste
afwijkingen in de zin van de mens, geldentificeerd met
zijn werk, nooit ontsnappen aan de kromming, die ze
doet wentelen omheen dit niet weg te cijferen centrum,
dat, wat de film betreft, Fellini zo uitstekend heeft
opgeroepen, dit mengsel van droefheid en glimlach,
dat op elk ogenblik, hoe tragisch het ook mag zijn,
inhoud bezit uit zichzelf.
Cabiria, de kleine prostituee, die in de steek gelaten
wordt door de man, die ze aanzag als een ware 'echt=
genoot', weent; maar weldra ziet men haar tranen als
van binnen uit verlicht worden door een glimlach, om=
dat op haar weg twee verliefden nog kinderen —
haar toelachten. Een kleine klaarte, die het leven taunt
in het hart van de dood. Het dagelijks leven gaat ver=
der... van de liefde tot het bord spaghetti...
Zelfs Moravia, met zijn verschrikkelijk boek La Noia,
slaagt er niet in te 'ontsnappen aan deze opperste
zwaartekracht van het leven, dat bemind wordt en
waarvan men nooit, zoals de personages van Francoise
Sagan, zal zeggen dat het 'une sinistre blague' is. En
nochtans tonen ons de personages van een Alba de
Cespedes, bijvoorbeeld in Dalla parte di Lei, tot schreeu=
wens tot de tragische monotonie van de vrouwen, die
hun huishouden beredderen, de huilende kinderen af=
vegen en zich terug op gang trekken, terwijl hun man=
nen zich inspannen om te werken. De Romeinse pa=
leizen, waarlangs deze romans zich afspelen, zijn van
hun glans ontdaan en ten gronde gegaan; de huge hui=
zen, condom een stinkende koer, zijn als bijenkorven,
waarin het leven stukgescheurd en opgegeven wordt...
1k geloof dat het werk van Silon hiervan het voorbeeld
is. Het is onmogelijk na haar het Calabrie en de Abruz=
zen te vergeten, waar de toeristen zich nooit wagen —
de hotels zijn zeldzaam -- en waar een veel te trage
agrarische hervorming duizenden boeren aan de ellende
overlevert. Het oeuvre van Elio Vittorini, van Diego
Fabbri, verenigen, in verscheidene titels, het sociale
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en het intieme rand dit mysterieuze centrum : de liefde
voor het leven, spijt alles, die openbarst in de kleine
wereld van Don Camillo.
Castillie — dat men moet onderscheiden van alle an=
dere Spanje's — wentelt ook rond een enkel zwaarte=
punt. Hier dringt het beeld van de cirkel ,zich eveneens
op, met dien verstande dat het centrale punt hier niet
de levensvreugde is, maar wel, mij dunkt, de kwelling
van het niets, van de schaduw en de droom. De Castil=
liaan vraagt zich onophoudelijk af of de grand van alles
niet het vacio, het nada, is, de schaduw in een spiegel,
een verzonnen silhouettenspel, dat aan Don Quichotte
het ontstaan gaf.
De Madrileense romancier Cela tekent ons in La col=
mena (de bijenkorf), in een soort sociaal unanimisme,
dat buitengewoon ontroert, een kwartier van Madrid.
Het leven speelt er zich af rond een taveerne. De perso=
nages warden nooit voorgesteld in wat ze uit zichzelf
zijn, maar steeds in hun wederzijdse relaties. Hoe wilt
ge, in een met families volgepropte waning — sums
twee voor een enkel appartement van twee kamers —
dat men kan leven, denken, beminnen, zonder onop=
houdelijk, door de veel te dunne muren de kreten van
de baby's 'te horen, de slagen die de dronkaard zijn
vrouw toebrengt en het zuchten van de zieken... De
bijenkorf, waarin de mensen, zoals de bijen, aaneen=
kleven. Wat zijn ze, buiten deze verbinding ? Ze heb=
ben er niet de minste idee van. En daarom moet men,
om te ontsnappen aan deze vraag, die wellicht geen
antwoord heeft, naar de taveerne gaan, men moet alle
dagen deelnemen aan de charla, tertulla (redetwisten).
Daar tenminste vergeet men wat men maar is — mis=
schien wat men in het geheel niet is — men voelt zich=
zelf meer nabij, men voelt zich bestaan.
De Castillianen spreken onophoudelijk. Zij ontvangen
in de herberg meer dan thuis. Zij hebben schrik van te
wandelen ander de monotheistische hemel van de Cas=
tilliaanse meseta want, \loor hun schaduw vragen zij
zich wellicht af of zij iets anders bezitten dan niets.
Er is mystiek in elke Castilliaan, want, als men buiten
de nooit aflatende redetwisten treedt, dan springt de
eenzaamheid u in het gezicht, er blijft u niets over dan
terug te duiken in dit gat, in deze spiegel van water,
die Unamuno obsedeerde. Indien men in God gelooft,
,

dan wordt men Pedrito di Andia, de nieuwe Don Qui=
chotte de Sanchez Mazas; indien men er niet in gelooft,
dan wordt men een van deze sombere, anarchistische
opstandelingen, zoals deze van 1936...
De Castilliaan is een wezen, voor wie de relaties van
het sociale werk zonder ophouden ontploffen onder het
dynamiet van het niets=gevoel. De revoluties, de sociale
hervormingen exploderen om een niets, in een soort
anarchistische apocalypsus, die Malraux, in L'espoir op
onvergetelijke wijze heeft beschreven en wel precies ter
oorzake van de Spaanse revolutie van 1936. De apo=
calypsus organiseren, organiseren wat bijgevolg veel=
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kleurige uitbarsting wordt, terwille van het niets, dat is
de onmogelijke taak, die een Castilliaanse ziel obse=
deert. Van Gironella, met zijn Los cipressos creen en
Dios
dat nochtans ongetwijfeld conformistisch is —
tot Juan Goytisolo, met Juegos de manos (Handenspel)
is de kromming dezelfde : zij leidt steeds tot het niets,
dat men vreest... en dat men bemint.
De afwezigheid van God in dit geestesuniversum van
Castile, wordt een atoombom, die elke sociale en per=
soonlijke structuur verwoest.

Van Heinrich Boll tot Robert Musil...
Duitsland, dit reservoir van gedachten en gevoelens, sta=
pelplaats van metafysische springstof, waaraan de we=
reld, de mens en een zeker Ur=Gefahl zich voortdurend
wederzijds van laten doordringen, heb ik reeds opge=
roepen met Bertolt Brecht. Brecht heeft twee van zijn
voornamen laten vallen — Friedrich en Eugen — om=
dat ze te veel met hero1co=burgerlijke herinneringen
beladen waren : hij heeft zijn derde voornaam harder
gemaakt : van Bertho/c/ (hold betekent mooi, charmant)
in Bertolt. Men voelt hier dat hij partij koos voor de
harde wereld van de arbeid en van de maatschappij.
Nochtans dient de schets vervolledigd te worden. Het
komt mij voor dat het minst onjuiste Duitse beeld dat
zou zijn van twee ogenschijnlijk evenwijdige lijnen,
maar die, in het oneindige elkaar verbinden in iets on=
bepaalds, dat meer en meer dieper wordt.
Op de ene lijn treffen wij de klassieke Bildungsroman
aan, gaande van Wilhelm Meister Lehrjahre, Wander=
jahre tot Zauberberg van Thomas Mann.
De mens vormt er zich, krijgt model, meer en meer, hij
treedt binnen in de maatschappij, verricht er nuttig
werk, eenvoudigweg, zoals Wilhelm aanvaardt chirurg
te worden, in plaats van de 'existences multiples' te
kiezen van de acteur. Op de andere lijn bevinden zich
de romans, die van het begin of wortelen in het sociale,
economische en politieke kader; van von Salomon tot
Heinrich Boll; met Die Geiichteten voor eerstgenoemde
en Billard urn Halb=Zehn voor de tweede, zien wij de
wezens dadelijk gegrepen door een dominerende situa=
tie. Hauser ohne Hater heeft bijvoorbeeld meesterlijk
de leegte opgeroepen, die er was in duizenden Duitse
gezinnen, waarvan de vader niet terugkwam uit de
oorlog.
Deze lijn werd in Duitsland de generatie van 1947
genoemd. De grootste naam ervan was Borchert met
zijn fameuze kreet : Wir sind die Generation ohne Hei=

mat und ohne Abschied. Unsere Sonne ist Schmal, un=
sere Liebe ist ohne Liebe, und unsere Jugend ist ohne
Jugend...
Draussen vor der Tar, een stuk van Borchert, incar=
neerde voor duizenden Duitsers de mens die zich 'bui=
ten, voor een gesloten deur' bevindt, die zelfs geen
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plaats meer vindt in een Music Hall, want zijn trues
met kaarten en zijn gags zijn te droevig : Mit der

Wirtschaftswunder muss man lachen und pikant sein...
Men weet het : de beide lijnen, realist en sociaal aan
de ene kant, idealist en persoonlijk aan de andere kant,
trachten voortdurend elkaar te verbinden, beter : elkaar
te verliezen in een punt, ergens in het oneindige. On=
ophoudelijk wordt de Duitse geest beloerd door een
zekere Ur=Grund, door iets onbepaalds, waarin de klas=
siekste karakters, de werkzaamste sociale personages
zich zullen laten glijden en verdrinken. Een soort mys=
tiek, dat wij identificeren als romantisch tegenover dit
Unbestimmt dreigt voortdurend. Thomas Mann heeft
het buitengewoon goed gezien, toen hij het eerste deel
van Zauberberg liet eindigen met de liefde van Hans
Castorp voor de jonge Slavische, in wier ogee de on=
eindige steppe lag, en het tweede deel met de explosie
van de eerste wereldoorlog.
De 'sociale' roman van Gunter Grass, Der Blechtrom=
mel is eveneens een karikatuur van de Bildungsroman,
een soort anti=roman, die soms doet denken aan Samuel
Beckett... Maar het ongelijke model van wat ik zou
noemen de Entbildungsroman blijft het meesterwerk
van Musil, even groot als La recherche du temps perdu
van Proust, Mann ohne Eigenschaften. Het soort naakt=
heid, dat progressief aan de dag treedt, maakt van de
onmogelijke versmelting, in de liefde, tussen de broer
en de zuster een kwelling. Denis de Rougement heeft
hierin goed een nieuwe variance gezien van de ritus
van Tristan en Isolde, waar de dood, in het onbepaalde,
het magnetisch noorden is van hartstochtelijke liefde.
Het werkelijke gezicht van de maatschappij — hier de
Oostenrijkse — is de afwezigheid van 'kwaliteiten',
die ontmaskeren dat de mens de plaats is van een
onmogelijke hoop.

Van Zola tot Albert Camus
Tot nogtoe heb ik niets gezegd over de Franse letter=
kunde. De Franse idee was echter tegenwoordig van
bij het begin van deze schets, want zij heeft mij de
kaders verschaft, binnen dewelke er klaarte kon gescha=
pen worden. Men mag er van denken wat men wil,
maar Frankrijk blijft de plaats, waarover de ideeen en
kunstvormen moeten gaan, indien zij universeel willen
worden. De Franse klaartefilter is een koninklijke be=
middelaar, die een wereldwijde uitstraling toelaat.
Voor het land, waar het sociale universum, de kunst en
het werk elkaar ontmoeten, zou ik als beeld een vier=
hoek kiezen. Pascal, Montaigne, Zola, Camus... Pascal
en de metafysische onrust, die nooit een enkele Franse
schrijver zal verlaten, ook de grootste anticlericaal
niet. Zelfs Zola, in zijn beeld van de ' train emporte en
folie ', op het einde van La bête humaine, blijft geobse=
deerd door de ultieme zin van het levee. Montaigne :

Constantin Meunier : De Puddler (1886)
Brons, 146 hoog
Brussel. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.

een beetje van alles, a la francaise; van alles : dus ook
een beetje van het sociale, een weinig van deze con=
crete, landelijke, aardse realiteit, die het heelal van een
Pourrat, van een Giono en een Bosco vult. Zola heeft
met zijn geweld en zijn eenvoud deze grote, onpersoon=
lijke entiteiten binnengeleid : grote magazijnen, machi=
nes, mijnputten, boerenland, en zo meer, die miljoenen
mensen fascineren, tekenen en doden. Zola is de oor=
sprong van de volkse Franse romans, zoals ook van het
unanimisme van Duhamel, Vildrac en Romains. Camus
tenslotte wordt gekweld door de armoede, die van de
Arabieren onder de Afrikaanse zon, maar evenzeer
door deze van de gelndustrialiseerde voorsteden uit het
noorden, waar, in de vuilheid en de lelijkheid functio=
neert 'la machine a embouter les hommes, cette pour=
voyeuse de tant de Mozarts assassines'.
Camus, die debuteerde in het teken van het roman=
tisme van het geluk, eindigde onder het teken van de
eredienst van het geluk : trop de chariots embourbes

pour que nous ayons le temps d'être heureux tout
seuls. Neen, er is geen tijd om de korte zomcr van het
menselijk geluk te beleven, men moet zich aansluiten
bij de Lange winter van het menselijk leed...
Al deze schrijvers, binnen in de vierhoek, die ik voor=
stelde — religieus met Pascal, humanist in de zin van
de eerlijke mens met Montaigne, yolks met Zola en
tenslotte existentieel met Camus maken deel uit
van dezelfde wereld van Franse cultuur. Dialoog, terug=
kaatsende klaarheid, aanwezigheid van onvcrenigbaar=
heden, dat alles vinden wij terug in het oeuvre van
Malraux. La condition humaine, dat handelt over het
sociale oproer te Shanga, wept in een trek tegelijk
op, de obsessie van het niets (a la Pascal), de geraffi=
neerde cultuur (a la Montaigne), het massagevoel (a la
Zola) en tenslotte de naaktheid van het slaande en
lucide existentiele, dat Kyo en May tekent. Hier werd
een toppunt bereikt in de Franse sociale roman van
de twintigste eeuw.
Men stelt vast dat het sociale wel meer is dan het so=
ciale. Onze geometrische schetsen — de Russische el=
lips, de Amerikaanse driehoek, de Italo=Castilliaanse
cirkel, het Duitse perspectief en de Franse vierhoek —
getuigen in dezelfde zin : de mens is een werkend we=
zen, maar de arbeid is meer dan de arbeid, zoals de
liefde meer is dan de liefde.
Om te eindigen, een woord van Camus : Il y a dans

les homrnes beaucoup plus de choses a admirer que de
choses a mepriser.
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DE D1CHTER EN DE ARBED

SCHIPPERS TERUGKOMST

Wanneer de schipman, afgewrocht,
en moe geslingerd van de tocht,
op 't wiegewagend broze hout
terugkomt, met gekeerde spriet,
waaraan hij lijf en leen vertrouwt,
en reeds zijn eigen torre ziet,
die effen uit de baren kijkt
en nauwelijks aan een tik gelijkt;
dan, woei en blies het nog zo fel,
dan, voer zijn vaartuig nog zo snel
en dock de steven onder 't schuim,
zijn herte vliegt vooruit in 't ruim,
en nauwlijks stuikt de dolle zee
zijn zwalpend vaartuig aan de ree,
of, blijdzaam, rukt hij van zijn boord
en stiert zijn rappe schreden voort
naar huis, waar vrouw en kind.. maar zie,
daar vliegen ze op hem, alle drie :
de moeder, die, vol tranen, groet,
het meiske, dat lijk moeder doet,
en 't knaapke, dat eerst 'Vader' zegt
en in zijn hand zijn handjes vlecht,
en, tegen schippers borst gewoeld,
zijns Vaders herte kloppen voelt.

Guido Gezelle
15 2

DE KRANTENVROUW

De kleine klaagstem van de krantenvrouw

siddert door d'avondlucht
en wil niet later.
Is er een mens ter wereld
meer verlaten ?
een even wrak en nutteloos gerucht ?
Er is een ster en een lantaren
boven der mensen smalle nacht.
Er is een minnaar met ronde gebaren
en een meisje dat huivert en lacht.
De huizen zijn vol wonder gebeuren :
de wanden van een oud en rijk toverslot.

.Waarom klaagt de krantenvrouw
aan alle gesloten deuren ?
Waarom breekt haar stem
als een slechte sleutel
in het harde slot ?
Waarom druppelt haar woord
op de drempel der mensen,
zo vergeefs en ellendig
lijk het bloed van mijn God ?

Marnix Gijsen

Marcel Notebaert : Antiarbeid of het oproer der verminkten.

Constant Permeke : De Oogster (1930) - Olie, 145 x 175.

Constant Permeke : Het zwarte Brood (1923)•

Jules De Sutter : Rustende Boer (1953)
Dock, 85 x 95

GE ZULT TE VOOR5CHON TREDEN
Ge zult te voorschijn treden uit de wolk
waarin ge schuilgaat, glanzend, gaaf en krachtig,
d'aardse dingen en hemelse indachtig,
en ge zult luidkeels roepen tot het yolk, —
tot Allen roepen, met een stemgeluid
waarin de warme donkre tonen klinken,
die 't hart ontroeren en diep daarin zinken
en de rede meezingt, klaar, niet luid.
Ge zult eisen in naam der gerechtigheid
en in naam van het goddelijk erbarmen;
springen zal de wijzer naar een nieuw uur.
Alle zullen op U, van wijd en zijd
toestorten, verlangend te verwarmen
hun verkleumde ziel aan dit godlijk vuur.

Henriette Roland Hoist Van der Schalck
-

0 TE LEVEN IN DEZE SCHOONSTE TODD

O te leven in deze schoonste tijd,
Nu men zich ieder ogenblik kan geven
Aan de mensheid, en ieder uur van 't leven
zich zelf hebben en zich zelf raken kwijt.
Dit is het wat de mensen te alien tijd
Hoopten en zochten, om zich weg te geven
Aan elkaar, liefdevol, en toch daarneven
Zicht te houden : de hoogste zaligheid.
En dit kan nu. Men kan in voile trots
Oprijzen als eenzaam individu,
En toch zich geven vol aan anderen.
Het socialisme groeit. Breed wordt zijn rots !
O zoetste tijden die veranderen !
O zoete tijden die zijn nu.

Dr. Herman Gorter

DORSERSLIED
Vlegels op, en vlugge,
Plof !
Kromt uw nek en rugge,
Plof !
Niets voor 't huis en al voor 't hof !
Vlegelt dol en dof.
Beukt de vlakke vloeren,
Plof !
Maakt ze rijk, de boeren,
Plof !
Niets voor 't huis en al voor 't hof !
Vlegelt dol en dof.
Vult de diepe zakken,
Plof !
0, de boer zal bakken,
Plof !
Niets voor 't huis en al voor 't hof !
Vlegelt dol en dof.
Geld en drank en eten,
Plof !
Alles nauw gemeten,
Plof !
Niets voor 't huis en al voor 't hof !
Vlegelt dol en dof.
Kaf dal kunt ge krijgen,
Plof !
Om d'r op neer te zijgen,
Plof !
Niets voor 't huis en al voor 't hof !
Vlegelt dol en dof.
Vlegels op en vlugge,
Plof !
Kromt uw nek en rugge,
Plof !
Niets voor 't huis en al voor 't hof !
Vlegelt dol en dof.

Rene de Clercq
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boeren en werklieden, een leven dat armoede en ont=
beringen kent, alsmede de ondeugden die daar vaak
het gevolg van zijn : de dronkaard is een motief dat
Charles Degroux meer dan eens heeft behandeld. Toch
spreekt er uit zijn werk nog geen eigenlijke aanklacht,
hij ziet mensen en dingen zoals ze zijn en hij maakt
van het bestaan der landmensen geen aards paradijs
(zoals dat in de tijd van de rococo en van de romantiek
wel eens het geval was). Hij schildert het toch ook niet
in al te zwarte kleuren of : men kent zijn indrukwek=
kend schilderij Het tafelgebed, waar de boer te midden
van zijn gezin en zijn landarbeiders dankt om het ne=
derig maal dat hun beschoren is. Men denkt aan Ge=
zelle : Zalige lieden, al I te argeloze mensen / weinig

begeert gij — / groot orn uw hert !... / Kon het maar
helpen / met wenen en wensen / weer at ik roggebrood
/ naast u, aan 't berd. Ook bij de Brusselaar Constant
Meunier, die door Degroux tot het realisme werd ge=
bracht, zal men nog geen geest van opstandigheid ont=
waren, veleer van verheerlijking. Zijn belangstelling
voor de maatschappelijke aspekten van het leven zijn
trouwens maar van betrekkelijk late datum in zijn loop=
baan : eerst schilderde hij jaren lang taferelen uit het
kloosterleven, naast religieuze en historische onderwer=
pen. Pas om en bij 1880 — hij was tom bijna vijftig —
maakte hij kennis met de nijverheidsstreken van Luik
en Charleroi en zo ontstonden dan spoedig zijn schil=
derijen met motieven uit het leven der metaalarbeiders
en der mijnwerkers, alsmede zijn beroemde beelden
van pudlers en kompels die zijn doeken, wel een beetje
ten onrechte, spoedig zouden doen vergeten. Feitelijk
kan men zeggen dat het sociaal element pas met Meu=
vier zijn intrede in onze kunst heeft gedaan : bij mijn
weten heeft geen enkel kunstenaar, ook in het buiten=
land niet, zo nadrukkelijk als Meunier het motief van
de arbeid in de moderne kunst naar voren geschoven,
ja er weldra het uitsluitend tema van zijn kunst van
gemaakt. Men zag er tevens de triomf van het natura=
lisme in en ja, dat was of dat scheen zo, maar in feite
vertoonden Meuniers metaalarbeiders, dokkers en zaai=
ers onder hun overkleren de gestalte van Griekse of e=
ben. Ze waren er niet minder datgene om wat ze voor=
stellen moesten en waar het bij Meunier ging om .een
hymne aan de arbeid, was het geldealiseerd realisme
van de grote tijd der Hellenen voor hem wel de meest
adekwate vorm. Dat Meuniers verheerlijkende herolek
van de arbeid op de duur echter niet zou bevredigen
lag voor de hand. De sociale spanningen namen meer
en meer toe, het fabrieksproletariaat snakte naar poli=
tieke medezeggenschap om gunstiger arbeidsvoorwaar=
den en over het algemeen een verlichting van het
zware leven der werklieden te veroveren. In Vlaanderen
heerste armoede en duizenden vertrokken naar de Nieu=
we Wereld, werkstakingen en wrijvingen allerhande,
soms ook onlusten vertroebelden de maatschappelijke
orde en met dat al was men tamelijk ver van de sereni=
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teit waarin Constantin Meunier zijn herolek van de
arbeid hulde.
De kunstenaar, die de wereld van het proletariaat in
stad en land naar waarheid zou trachten uit te beelden,
was Eugene Laermans. Tegenwoordig wordt deze schil=
der door de highbrows der kunstkritiek (zulken die van,
overigens voorgewende, geestdrift aan het raaskallen
gaan wanneer ze een abstrakte prul ontwaren) veelal
met de nek bekeken. Dat een deel van zijn werk, vooral
uit zijn laatste levensjaren, een weinig dekoratief uit=
valt moet zijn meesterstukken niet doen vergeten (o.
m. De lode of De drenkeling) en vooral niet dat hij in
twee kapitale opzichten een voorloper is geweest. Hij
was een der eersten die de sociale spanningen die in de
laatste decennia der vorige eeuw in de lucht hingen,
heeft opgevangen, ongeveer in dezelfde jaren als Vin=
cent Van Gogh die, vergeten wij het niet, met zijn
schilderijen eigenlijk de sociaal humanitaire zending,
waartoe hij zich geroepen achtte, wilde voortzetten : uit
zijn brieven blijkt dat hij Millet kopieerde wegens de
lief de voor de nederigen die uit diens werk spreekt.
Maar terwijl Van Gogh gaandeweg al meer met zuiver
plastische problemen begaan Meek, maakte Laermans
van het sociaal tema de grondslag van zijn werk. Wat
hem overigens niet het oog deed sluiten voor de artis=
tieke problemen die nu eenmaal essentieel zijn voor een
kunstenaar. En hier staan wij meteen voor het ander
baanbrekend aspekt van Laermans' kunst. Hij was na=
melijk de eerste in ons land in wiens werk zich de grote
kunstvernieuwing van om en bij de eeuwwisseling aan=
kondigde. Reeds voor 1890 brak hij met het natuurbeeld.
Zijn figuren bleken gestileerd zoniet gedeformeerd en
het landschap waarin hij ze plaatste was, niet zonder
nadruk in konstruktieve vlakken ingedeeld, een samen=
vattende, vereenvoudigde vertolking van de werke=
lijkheid geworden. Hoe ver stond hij daarmee van het
hoogtijvierend impressionisme en luminisme van deze
tijd ! Vergeleken met de toenmaals toonaangevende
richtingen kon Laermans' formule verouderd lijken,
maar in waarheid wees ze naar de toekomst. De land=
verhuizers zijn van 1898, De dronkaard van hetzelfde
jaar en het prachtig doek dat De dole heet, zeker Laer=
mans' meesterwerk, is van 1904, het jaar v66rdat Briicke
te Dresden zou gesticht en daarmee het expressionisme
geboren worden, waarin naar men genoeg weet sociale
en humanitaire tendenties niet weinig opgang deden.
Op dit alles was Laermans tenslotte voor en indien men
wellicht zeggen kan dat hij niet een zo onversaagde
schepper van nieuwe vormen was als de expressionisten
en dat zijn kunst, enigszins schatplichtig aan Bruegel een
enigszins terugschouwend karakter had, toch is hij on=
betwistbaar een voorloper van de expressionisten. De
etische inhoud van zijn kunst scheidt hem bovendien
niet minder dan Naar formele kant afgrondelijk van de
volslagen a=sociale impressionisten en ook dat brengt
hem veel nader tot de schilders der grate kunstvernieu=
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wing (men denke aan Kirchner en vooral aan Kathe
Kollewitz) dan tot de dominerende figuren van zijn tijd.
Men deed goed, dat niet zo stelselmatig uit het oog te
verliezen als doorgaans het geval is. Als men de krach=
ten noemt die de eerste helft der 20 s t eeuw hebben hel=
pen voorbereiden mag Laermans' naam nooit yergeten
worden, al was zijn aandeel daarin ook bescheidener
dan dit van anderen. Overwegenswaardig zal daarbij
steeds blijven dat de moderne schilder die het eerst on=
verbloemd de sociale noden en konflikten van het in=
industrieel tijdvak op het dock heeft gebracht ook deerste is geweest die radicaal met het formeel realisme
heeft gebroken.
Moet men ook Leon Frederic tot de schilders rekenen
die de maatschappelijke kant van het levee in hun
kwast hebben betrokken ? Deze eens gevierde, maar
blijkbaar overschatte kunstenaar is in elk geval als
realist begonnen, en zijn groot triptiek De krijtventers
alsmede zijn suite van vijf taferelen De levensgetijden
van de landman behoorden jarenlang tot de pronkstuk=
ken van het Modern Museum te Brussel. In het werk
van Frederic dat, zeer ongelijk, spoedig in overtuigings=
kracht is verminderd, behoren ze tot het knapste dat
hij heeft voortgebracht : kloek kompromisloos realisme,
wat zwaar op de hand wellicht maar niettemin verbluf=
fend levensnabij. Niets geestelijks drenkt die levens=
aspekten, wat eigenlijk verwondert bij iemand die later
niet enkel symbolische en zelfs religieuze werken zou
voortbrengen. Maar hier houdt hij zich streng aan de
naturalistische recepten en het is hem zowel in boven=
vermelde als in andere met analoge tema's vermoedelijk
meer te doen om het motief dan om het sociaal mo=
ment dat het zou kunnen yertegenwoordigen.
In zekere zin zou men hetzelfde kunnen zeggen van
Jakob Smits, ware het niet dat het motief bij hem zo=
wel formeel anti=realistisch als ideeel a=sociaal is. Zo
zal men, meer nog dan wat Leon Frederic aangaat, zich
kunnen afvragen of het werk van Jakob Smits wel in
aanmerking komt waar het gaat om het sociaal ele=
ment in onze kunst. Want het spreekt vanzelf dat wij
dit begrip hier tamelijk eng moeten opvatten in de zin,
die het onder de invloed van het socialisme gekregen
heeft, nl. speciaal die kanten van het sociale moeten
laten gelden die de arbeidersklasse, haar noden en ver=
zuchtingen betreffen. Ook de aldus verstane sociale toe=
standee op het platteland kan men hieronder begrijpen.
Zijn het trouwens niet vooral deze laatste die een Laer=
mans hebben geInspireerd ? Maar dan moeten wij er
ook dadelijk bijvoegen dat er zich weinigen zo ondub=
belzinnig als hij in het brandpunt zelf van het tema
hebben geplaatst. Meest alle anderen raken het maar
langs de tangens, of het zouden figuren van het tweede
plan moeten zijn, zoals by. de in maart van dit jaar
overleden Kurt Peiser, wiens werk zich haast onveran=
derlijk op het terrein van het miserabilisme heeft be=
wogen. Nu kan men zeker niet zeggen dat Jakob Smits'
i6 o

werk maatschappelijke aspekten van die aard vertoont.
Maar trilt er in zijn liefderijk zich=buigen over de ziel
van de Kempen en zijn nederige mensen toch ook geen
sociale snaar ? Is zijn Varier van de veroordeelde, deze
in zijn lijden en schaamte berustende figuur toch 66k
niet zoveel als een sociale aanklacht, en is zijn Symbool
der Kempen er geen, omdat de schamele armoede dezer
hutbewoners opgaat in de transcendentie der mystiek
in plaats van zich kond te doen in de immanentie der
opstandigheid ? Slechts schijnbaar staan de wereld van
Laermans en die van Jakob Smits tegenover elkaar. Ze
leggen het aksent verschillend, maar geen van beiden is
blind geweest voor de sociale ongerechtigheden van
zijn tijd.
Ofschoon zuiver artistiek zowel Laermans als Jakob
Smits invloed hebben uitgeoefend op de kunstenaars=
kolonie van Sint=Martens=Latem, zou het maatschap=
pelijk element hier geen noemenswaardige rol spelen.
Noch Minne, noch G. van de Woestijne, noch Valerius
de Saedeleer bekommerden zich om andere dan plasti=
sche problemen en dit geldt ook voor de tweede groep
met Gust en Leon De Smet, Permeke en Servaes. Met
het Boerenleven van deze laatste echter zou het er in
1910 zijn intrede doen, die grote suite, die tematief en
pikturaal wel een en ander schuldig is aan de manier
van Jakob Smits, maar het motief arm Vlaanderen komt
er, zonder de virulentie van Laermans te vertonen, toch
sterker tot uiting dan bij de schilder van Symbool der
Kempen. Maar pas wanneer de School van Latem zal
afgelost zijn door het Vlaams expressionisme vertoont
de kunst opnieuw maatschappelijke kanten. Wij zeiden
reeds hoe sterk ze tot uiting komen in met name het
Duits expressionisme, maar bij de Vlamingen zal het
sociaal element een andere inhoud hebben dan bij de
Duitsers. Deze laatsten waren ietwat kosmopolitisch
aangelegd, hun sfeer was die der grote stad, terwijl het
in het werk van Permeke door en door yolks zou zijn
en landelijk. De spanningen waren overigens, althans
in cons land minder accuut, daar in de jaren na de eerste
wereldoorlog aan de eisen van de arbeiders in ruime
mate was tegemoet gekomen. Kunst met beklemtoonde
sociaal=humanitaire inslag had hier niet veel reden van
bestaan meer. De nieuwe worm had bij Permeke dan
ook meteen een nieuwe inhoud gekregen. In de arbeider
— bij hem speciaal de Boer en de visser — ziet Permeke
om het met
geen proletarier, geen loonslaaf, geen
—

de woorden van de Internationale te zeggen, damne de
la terre, maar integendeel een kracht van de aarde,
iemand die in funktie staat van onverzadigbare levens=
noodwendigheden en dus bij na een sakraal wezen is.
Want hij is er voor ons aller heil, voor ons aards be=
staan en heilig is met heilgoden verwant. Zo krijgt bij
Permeke het sociaal element dus een heel ander uitzicht.
Het heeft zijn oppervlakkige alledaagsheid verloren, het
is nog anders getranscendeerd dan bij Jakob Smits,
eerder

middellijk dan orunidclellijk religieus, want niet
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rechtstreeks als zodanig voorgesteld. Het religieuze bij
Permeke zit in het wezen, niet in de verschijning —
of als men wit in de voorstelling. Servaes heeft ontel=
bare werken van gewijde kunst voortgebracht, Permeke
bij ons weten niet een en toch hebben zijn ultbeeldin=
gen van boeren en vissers in hun weergaloze gestalte
van a. h. w. tellurische machten de wijding van het oer=
fenomenale. Men vraagt zich af en het is natuurlijk
ijdel het zich af te vragen, wat Vincent Van Gogh van
Permeke's arbeiders van land en zee wel zou gezegd
hebben, had hij ze gezien, hij die reeds zo vol eerbied
was voor Millets eerder bescheiden tekeningen, zo ant=
roerd door het het leven dienende element dat hij in die
uitbeelding van de landarbeid meende te mogen onder=
kennen ! Hoe oneindig grootser en machtiger is dat bij
Permeke, hoe zijn hier vorm en lijn geladen met span=
ningen van een nooit eerder geziene expressiviteit !
Geen kunstenaar heeft ooit het maatschappelijk wezen
mens op die haast titanische en tevens vaak zo ontroe=
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rende manier uitgebeeld — de werkmens zoals men zo
schoon in WestNlaanderen zegt, zo veel sprekender
dan het boekenwoord arbeider. Er is meewarigheid in
sommige van Permekes oude boerenknechten en kleine
garnaalvissers, maar de meest schamelen hebben nets
om zich van de adel van hun zij 't nog zo nederig werk.
Permeke vat om zo te zeggen het ganse expressionisme
in zich samen. Hoe zelfstandig ook, en hoe grate mees=
ters ook, vertegenwoordigen de anderen in de grond
meer varianten, inzonderheid waar ze de maatschappe=
lijke zijden van het leven raker. Bij Gust. de Smet is
dit leven bescheidener gezien, ietwat van de folklo=
ristische gezichtshoek uit, bij Brusselmans is het minder
de werkmens dan zijn woningen, de naargeestige voor=
stadskwartieren van het stadsproletariaat die een tijd=
lang zijn sociaal gevoel wakker maakten. Hetzelfde kan
men zeggen van de jonge Wolvens, die in zijn Brusselse
periode de schurftige muren van de krotten der achter=
buurten, maar later ook wel de zielige pensionarissen
der godshuizen op het doek bracht. Over Frits van den
Berghe zal hier iemand anders handelen en wij van
onze kant moeten ons uiteraard beperken. Sociaal ge=
voel en zin voor het vaak zware leven van de werkman
heeft menig kunstenaar in de jaren tussen de twee
oorlogen aan de dag gelegd, ook de niet=expressionisten,
maar wij kunnen hier natuurlijk niet ieder noemen die
eens een oogst met pikkers of een scheepstimmerwerf
heeft geschilderd. Streng genomen geeft men daarvan
niet noodzakelijk blijk van maatschappelijke belang=
stelling. Dit echter zal wel iemand als Frans Masereel,
die zijn leven lang sociaal=humanitaire schilderijen en
vooral ontelbare — (en betere houtsneden heeft
voortgebracht, die in veel landen ingang hebben ge=
vonden : Masereel is een internationale reputatie. Vrij
van tendens is zijn werk niet, maar dat is oak de kunst
van Laermans niet en wellicht kunnen wij met hem
gevoegelijk dit overzicht besluiten, daar hij bij ons
weten de enige is in ons land (waar hij trouwens maar
zelden verblijft) die na Laermans wat men than noemt
geengageerd is geweest en voor wie dan ook de sociale
strekking in hun werk zo belangrijk is geweest als
haar plastische verwezenlijking.
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ideale werksfeer
werksfeer is
is voor
voor een
een schilder
schilder
journalist niet de
en
de dwingende
dwingende eisen
eisen van
van een
een dagbladbedrijf
dagblad bedrijf hem
hem
en dat de
meer
eens dwars
dwars zullen
zullen gezeten
gezeten hebben...
hebben ... hij
hij die
die
meer dan
dan eens
gaarne luierde,
luierde, slenterde
slenterde en droomde.
droomde. Maar de
de man
man
zó
z6 gaarne
was
spook van de
de miserie
miserie kwijt en
en vond
vond toch
toch
was weer
weer het spook
nog
voldoende tijd
tijd om
om zijn
zijnesoterische,
esoterische, fantastische,
fantastische,
nog voldoende
surrealistische
beste van
van zijn
zijn'evens=
levens=
surrealistische scheppingen
scheppingen -— de beste
taak
verder uit te
te bouwen.
bouwen.
taak -— verder
Het
ieder geval
geval vast,
vast, dat
dat hij
hij nooit
nooit of
ofnimmer
nimmer
Het staat in ieder
één
tekening heeft geleverd,
geleverd, waarin
waarin hij
hij niet
nietgeloofde.
geloofde.
een tekening
Gewis,
is niet
niet alles
alles prima
prima;; dit
dit werd
werd trouwens
trouwens van
van
Gewis, het
het is
hem
hij in
in zijn
zijn hoogste
hoogste periode,
perrode,
hem niet geëist,
geeist, maar 'wat
wat hij
tussen
1932 en 1939,
zijn dood,
dood, heeft
het jaar van zijn
tussen circa 1932
1939, het
geschapen
kunstenaar behoort
behoürttot
tothet
hetalley=
aller=
geschapen als
als grafisch kunstenaar
beste
zijn loopbaan
loopbaan en
en niemand
niemand heeft
heeft het
het hem
hem
beste van
van zijn
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Fritz Van den Berghe :

De Arbeider te midden van de overvloed.

vooralsnog nagedaan. Het begon met de aangrijpende
reeks illustraties bij de roman van Paul Kenis Mast en
Danneels, een der gruwelijkste moordgeschiedenissen
uit de XVIII' eeuwl. Daarna leverde hij, week op week,
karikaturen van personaliteiten die in het voile licht
van de actualiteit stonden en waarbij vriend en tegen=
strever het evenzeer moesten ontgelden. Sommige dezer
spotprenten zijn vermaard gebleven, a.m. die op Kamiel
Huysmans, Permeke, Graaf Lippens, Staatsminister
Poulet, Wies Moens, enz., zonder te gewagen van de
ontelbare schimptekeningen waarin hij later Hitler,
Goering, Rohm en andere nazi=leiders aan de kaak
stelde.
Wat de louter politieke prent betreft, willen wij alles
wat een momenteel karakter draagt, hoe knap het 00k
is, buiten beschouwing laten. Net zoals een journalist
schrijft een karikaturist vaak in het zand. Doch drie
hoogtepunten vallen in dit omvangrijk ceuvre aan te
stippen : primo, de illustraties bij de Weense Week 2
naar aanleiding van de arbeidersopstand te Wenen te=
gen Dolfuss (1934); secundo, de talloze getuigenissen
en aanklachten tegen de vijanden van de Spaanse Re=
publiek tijdens de burgeroorlog (1936=38) en ten slotte
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de honderden vlijmscherpe, onverbiddelijke en vaak
profetische waarschuwingen tegen het Derde Reich en
tegen de nakende oorlog. Deze drie tragische gebeurte=
nissen hebben bij Frits van den Berghe zo danige mo=
menten van heilige verontwaardiging, van bittere te=
leurstelling en, spijt alles, van bovenmenselijk vertrou=
wen gewekt, dat de werken, in die gemoedstoestanden
ontstaan, nog lang zullen voortleven nadat de feiten in
de nevel van het verleden zullen vervaagd, verdraaid en
verdoezeld zijn. Naast de ijselijke fotografische docu=
mentatie waarover de moderne geschiedschrijver be=
schikt, zullen de tekeningen van Frits van den Berghe,
nationaal en internationaal, getuigenis blijven afleggen
van de zware noden en ide hoge verzuchtingen der
mensheid van de jaren voor de eerste Wereldoorlog :
dorst naar gerechtigheid, kamp voor vrijheid en streven
naar geestelijke ontvoogding. Onze kunstenaar staat,
als mens en als graficus, op het zeer verheven peil van
Frans Masereel, Kathe Kollwitz en Honore Daumier.

De tekeningen berusten thans in het Prentencabinet van
de Koninklijke Bibliotheek van Belgie.
2 Bij een tekst van A. van de Moortele.
1

Fritz Van den Berghe :

Tekening in Oost-Indische inkt.
Gedateerd op rug : 1932.
22 X 16 cm.

Fritz Van den Berghe :

De slapende arbeider.
(1924) Doek 120 x 140
Gent,
Verzameling J.-M, Mees.

DR. ALBERT SMEETS

AR' B'ElD EN KUNST
SPEG-EL VAN DE TIM
Gedurende de twintigste eeuw is de arbeicier, voorzover het om ftguratieve kunst gaat, een
constante verschjning op de doeken der schilders. De negentiende eeuw, vooral de naturalistische periode, had hen hierop voorbereid. Het zou mogelijk zijn bijna geheel de on,
wikkeling der plastische conceptie, voorzover het figuratieve kunst betreft, na te gaan aan
de hand van enkele treffende schilderijen en tekeningen, die aan de arbeid zijn gewijd; hier
worden een zeker aantal dezer werken gesitueerd in land en Hid.

JAN TOOROP (1858=1921) tekende zijn profetisch
werk Dorst naar rechtvaardigheid op de vooravond van
de twintigste eeuw, die de eeuw van de arbeiders, de
vierde stand, zou worden. Op dat ogenblik is het reeds
twintig jaar geleden dat Vincent van Gogh zijn sorn=
bere taferelen uit het uitzichtsloze leven der mijnwer=
kers schetste. Maar nu doorvaart een ontstuitbaar en=
thousiasme en een zegezekere hoop op een beter leven
geheel Europa. Ook Nederland wordt erdoor in op=
schudding gebracht. 'Herman Gorter publiceerde zo pas
zijn Verzen, strijdbare sociale poezie; Frederik van Fe=
den heeft zich op Walden teruggetrokken om er zijn
revolutionaire ideeen aan de werkelijkheid te toetsen;
Henriette Roland=Holst schrijft de gedichten, vol van
een nog onzekere verwachting, die een paar jaar later
in de bundel Nieuwe geboorte zullen verschijnen 0
makkers, zijn ock wij niet zó gezind / die nog gevare'
op ongemeten mijlen / scheiden van dat nieuw land
waarheen wij Wen, / en die het oude niet meer bindt.

Allen vestigen nog vccrlopig hun verwachtingen op de
marxistische revolutie. De gevoeligsten ander hen zul=
len zich met de tijd, soms na heel wat ontgoochelingen,
van het marxisme distancieren. Voor Toorop gebeurt
dit reeds in 1905, het jaar zijner bekering tot het katholicisme; van Eeden zal wachten tot 1922 en Henriette
Roland=Holst to 1928 am tot het inzicht te komen dat
het de christelijke liefde alleen is, die de wereld kan
vernieuwen, en niet het materialisme en de kultus van
geweld en klassenstrijd.
Wat de plastische opvatting betreft zit Jan Toorop in
J899 nog helemaal verstrikt in de Jugendstil; dit is
echter niet meer zo goed merkbaar in deze tekening
met sociale inslag want het werk is reeds zeer verschil=
lend van de meeste andere tekeningen van dat jaar, die
flog vol zitten met de door Henry van de Velde toen
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zo geliefde slingerlijnen, die men niet ten onrechte ver=
micelli=stijl heeft geheten. Naar de geest is Toorop in
werken als Dorst naar rechtvaardigheid een wegbereider
van het expressionisme, niet alleen omdat hij er zich
meer en meer losmaakt van het ijle symbolisme maar
vooral omdat voor hem niet zozeer de vorm dan wel
de menselijke patetiek meer en meer hoofdzaak wordt.
Zijn dochter Charley Toorop zal in haar zeer gewaar=
deerde schilderwerken een expressionisme met vaak
sociale inslag beoefenen.
EDVARD MUNCH (1863=1944) is eveneens een over=
gangsfiguur, althans grotendeels, maar toch heeft hij
reeds meer dan Toorop de expressionistische defor=
matie zij het ook nog op schuchtere wijze beoefend.
Waar bij van Gogh nog de visuele indrukken het do=
minerend element in het grootste deel zijner kunst
uitmaken, daar moet dit bij Munch plaats maken voor
de treffende expressie van het pijnlijke der menselijke
existentie, dat hij op werkelijk pathologische wijze aan=
voelt. Het spreekt wel voor de buitengewone expressie=
mogelijkheden van de schilderkunst dat de Noor Ed=
yard Munch met plastische middelen alles wist in zijn
wcrken te leggen wat meerdere Skandinaafse schrijvers
van grate klasse, zijn tijdgenoten, slechts samen door
talrijke boeken hebben kunnen tot uitdrukking bren=
gen de pessimistische kijk op de werkelijkheid van
zijn Zweedse vriend Strindberg, de menigvuldige pro=
blematiek om persoon en maatschappij van Henryc Ib=
sen, de grate natuur= en menselijke epiek van Knut
Hamsun.

Ook in zijn voorstellingen van de arbeid is Munch veel=
voudig. Troosteloosheid is de grondtoon van meerdere
werken, waarin de werkende mens wordt uitgebeeld.
Een der bekendste ervan is de hier afgebeelde Terug=

Jan Toorop : De Werkstaking (1899),
ook : Dorst naar Gerechtigheid.
Tekening, zwart krijt en enkele kleuren
op karton, 63,5 x 76,5 Rotterdam,
Museum Boymans-van Beuningen.

Edvard Munch : De Terugkeer der Arbeiders (1915) - Doek, 217 x
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Oslo, Stedelijke Kunstverzameling.

Kathe Kollwitz :

Het Einde (1898) Ets, 24 x 29,5 Brussel, Prentenkabinet.

keer der arbeiders; meerdere varianten ervan bestaan,
want Munch had de gewoonte hetzelfde gegeven dik=
wijls te hernemen om tot een samengebalde expressie
te komen door steeds grotere beperking. Naast een bijna
dierlijke vermoeienis drukken de doorzakkende gestal=
ten en de stomme gezichten een woordeloze hopeloos=
heid uit, die stoot tegen de harde kasseien en de huizen
en muren, zodat de straat als de triestige wandelgang
wordt van een tuchthuis; deze arbeiders van Munch
hebben iets van van Goghs eindeloos cirkelende ge=
vangenen.
Elders, zoals in De houthakker of in De sneeuwarbei=
ders, beklemtoont Munch meer de grootsheid, de monu=
mentaliteit van de arbeidende mens zoals ook de Zwit=
ser Ferdinand Holder het graag deed; het is overigens
niet het enige waarin de schilder uit het stoere berg=
land en deze uit de sombere fjorden overeenstemmen.
Daartegenover hebben we het bevreemdende geval van
de lichtuitgewerkte lithogravure De aardwerkers uit
1920 : het arbeidsritme ligt er op bijna muzikale wijze
in uitgedrukt, zoals het klinkt uit de regelmatige bewe=
gingen van werkers, die Munch blijkbaar op een wan=
deling in het dorpje aan de fjord, waar hij de gemoeds=
rust terugvond, heeft ontmoet. De arbeid schijnt hier
meer een bevrijding geworden dan een verdoemenis, in
tegenstelling tot De terugkeer der arbeiders. Of moeten
we deze gemoedsverzachting aan de sleet toeschrijven,
die men bij de meeste patetische kunstenaars vaststelt :
Violenta non durant. In tegenstelling tot de meer ver=
standelijke en evenwichtige kunstenaars, die met de tijd
tot groter rijpheid en groter meesterschap komen.

LATHE KOLLWITZ (1867=1945) behoort tot de tame=
lijk lange reeks Duitse schilders, die zich met de arbeider
en met de sociale gedachte hebben ingelaten. Daartus=
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sen vindt men de meeste der grote expressionisten, die
reeds voor de eerste wereldoorlog in helle schreeuwende
kleuren dramatische onderwerpen ten tonele voerden.
In de oorlogsjaren zelf en in de apokalyptische periode
erna, volgden in Duitsland weeklachten en aanklachten
elkaar op : een Georg Grosz maakte van het dadaisme
een vlijmscherp instrument voor zijn cynisch sociaal ni=
hilisme, terwijl het expressief naturalisme van Otto
Dix eveneens een venijnige sociaalkritische ondergrond
vertoont.
Kathe Kollwitz neemt door de waarachtigheid en de
diepte van haar gevoel een volstrekt autonome plaats
in. Evenzeer als Toorop en Munch heeft zij zich moeten
bevrijden van de modieuze Jugendstil om te kunnen
zichzelf worden; zij ook moest daartoe in opstand ko=
men tegen de kunstopleiding, die zij ontving, o. m. te=
gen de invloed van een Max Klinger. Haar eigen ern=
stige en zwaarmoedige natuur, die in de godvrezende
en grenzeloos menslievende sfeer van de huiskring,
waarin zij haar jeugd doorbracht, een gunstige voe=
dingsbodem vond, heeft het mogelijk gemaakt dat zij op
het terrein van de schilderkunst de profetes werd van
de sociale idee in Duitsland.
In de winter van 1892=93 greep de oeropvoering plaats
van de sedertdien wereldberoemd geworden sociale ko=
medie Die Weber van Gerhart Hauptmann. Het is de
rampzalige geschiedenis van door een harteloze fabri=
kant uitgezogene arbeiders, die moegekweld in opstand
komen en door een bataillon Pruisische soldaten wor=
den neergeslagen. Ademloos heeft de jonge kunstenares
het sped gevolgd. De neerslag van haar diepe ontroering
toont zij slechts in 1898 : zeven prachtige schetsen, die
te Berlijn tentoongesteld, onmiddellijk haar naam be=
kendheid zullen schenken. Het einde (ook Der Sturm
geheten) is de zevende dezer schetsen; in de kamer bij

Ka the Kollwitz :
Werkloos (1909) Ets
Cultureel Comite Belgie D. D. R.

de weefstoel liggen de lijken van twee neergevelde
wevers; een derde wordt binnengedragen; een rijzige
vrouwengestalte richt zich op in machteloze smart.
Enkele jaren later maakt zij de even indrukwekkende
reeks van de Boerenopstand, die een parallel gegeven
behandelt. De tekening is hier massiever en geslotener
geworden, visionair zelfs in sommige tonelen, die aan
Goya doers denken, zoals de vroegere reeks soms aan
Daumier herinnert. Men vergeet niet licht de laag bij
de grond als een trekdier sjouwende ploeger, of de als
het ware uit de aarde zelf opstijgende boerin, die de
oprukkende opstandelingen drijft tot een paroxisme van
bevrijdingswil.
Zij gaat daarna steeds verder met het uitbeelden van de
arme werkers van de Berlijnse achterbuurt Moabit,
waar haar echtgenoot de goede dokter Kollwitz werk=
zaam is, een wijk die in zovele sociale romans en films
uit de expressionistische tijd een hoofdrol ,zal spelen.
Werkloos toont hoe moeder en kind steeds de meest be=
treurenswaardige slachtoffers zijn van het sociale on=
recht.
Haar jongste zoon vertrekt bij het begin van de oorlog
als nietdienstplichtige vrijwilliger en sneuvelt bij zijn
aankomst in de loopgraven in de streek van Lange=
mark; van dan of wordt Kathe Kollwitz de stem van
allen die om de oorlog lijden, een stem die niet zal af=
later en zal blijven doorklinken tot zij door het na=
tionaal=socialisme versmacht wordt. Kathe Kollwitz, een
bewonderenswaardige vrouw en een grote kunstenares,
waarvan het werk niet spreekt van haat en wraak maar
van liefde en constructieve arbeid.
FERNAND LEGER (1881=1955) heeft als mens niets
dat hem gelijken duet aan een Kathe Kollwitz of een
Edvard Munch, beiden zwaarmoedige noorderlingen,

verfijnde intellectuelen, hypersensiebele naturen. Zij
zouden in de kulas van een kanon een gruwelijk moord=
tuig hebben gezien, dat dood en vernieling uitspuwt.
Leger kijkt integendeel hoe de zon erin speelt en be=
wondert de magie van het licht op het witte metaal.
Voor Leger is de arbeider geen tragische figuur, maar
het is de mens van de ruwe werkelijkheid, die hem de
estetische formalistische kletskouserij van Montmartre
hielp van zich afschudden en hem het beset bijbracht
dat er gewerkt moet warden om een nieuwe wereld te
scheppen. Die wereld is er niet zozeer een waarin so=
ciale rechtvaardigheid zal heersen, maar een wereld
van efficiente stevige machines, een schitterende, ste=
vige, helverlichte wereld; deze wil hij in zijn werken
uitbeelden. Hij geeft hierbij de voorrang aan de pro=
dukten van de menselijke arbeid en slechts later begint
de arbeidende mens erin een rol te spelen. Leger is erin
geslaagd van de moderne, utilitaire voorwerpen die ko=
men uit de hander der mensen en uit de greep der
machines, onderwerpen te maker, de kunstenaar waar=
dig. De bouwers, waarvan een onderdeel op de omslag
van dit tijdschrift is afgebeeld, is een werk uit de
laatste jaren van Legers leven. Hij vertelt zelf hoe hij
elke avond langs grote bouwwerken met de wager
voorbijreed : „ Ik zag de mannen in de hoogte aan ijze=
ren balken schommelen, ik zag de mens als een vlo;
hij scheen nog verloren in zijn uitvindingen, met de
hemel daarboven. 1k wilde dat weergeven : de tegen=
stelling tussen de mens en zijn uitvindingen, tussen de
arbeider en die metaalachtige bouwkunst, .dat harde,
dat schroot, die bouten en die klinknagels ".
Meteen heeft Leger in dit grootse werk zijn stelling
willen bepalen tegenover de abstracte kunst. Volgens
hem heeft de behoefte aan bevrijding zowel in de schil=
derkunst als in de dichtkunst gevoerd tot de abstractie,
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logische uitkomst van een volledig verantwoord l'art
pour l'art=principe. Maar nu kan men niet meer vender;
de jeugd bevindt zich voor een muur en meent dus dat
men misschien terug moet naar het onderwerp, dat se=
dert het impressionisme verwaarloosd was. Intussen
heeft de abstracte kunst een nieuwe mogelijkheid voor
ontwikkeling ontvangen door haar inschakeling in de
moderne bouwkunst; immers de abstractie heeft een
werkelijke ornamentele waarde, volgens Leger. Maar
intussen moet zich ook een nieuw realisme ontwikke=
len, vrij van het verleden en van de licht=en=schaduw=
techniek. Elke tijd heeft zijn eigen realisme : De bou=
zoers wil een eigentijds objectief realistisch werk zijn.
Het is niet onmogelijk dat de krachtige en weinig sub=
tiele kunst van Leger, met haar bijna klassiek evenwicht,
haar zelfzekerheid, haar probleemloze doelmatigheid,
veel meer dan de grillige kunst van een Picasso, veel
meer dan de abstractie, later als de kunst bij uitstek
van deze tijd zal doorgaan. Geen enkele kunstenaar
sluit immers rechtstreekser aan bij het moderne leven;
tot zelfs de gezichten, die steeds dezelfde zijn, of het
gaat om sportmen of om klowns of om metselaars,
dragen de karakteristieken van de moderne mens, naam=
loos geworden in de schoot van de grote mensenmassa's
waarin hij verdwijnt, levende in kleurige van zonnelicht
overgoten woonkomplexen, steeds dezelfde waar oak
ter wereld.
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GEORGES ROUAULT (1871=1958) zei van zichzelf :
„ Je suis ne ouvrier et dans un quartier ouvrier ". Dat
gebeurde in een schrikwekkende nacht toen de wijk be=
schoten werd en de Commune de nederlaag leed. Zijn
vader was een ambachtsman, overtuigd katholiek, maar
tevens een koppig aanhanger der sociale gedachten van
Lamennais — een soort Daensist dus —; bovendien een
bezetene van de vrijheid : toen zijn zoon op school te
streng gestraft was geworden, zond hij hem naar een
glazeniersatelier om het ambacht te leren. Georges Rou=
ault zal altijd een ambachtsman willen blijven; nooit
verloochende hij zijn stand en afkomst.
Katholieke absolutisten als J. K. Huysmans, Jacques
Maritain, Leon Bloy werden Rouaults vrienden. Jacques
Maritain dacht aan Rouault toen hij zijn befaamde Art
et scolastique schreef. Maar vooral Leon Bloy werd
Rouaults geestesgenoot, de gewezen Communard, de
schrijver van La femme pauvre, het scherp • ste pamflet
dat ooit tegen de rijke en schijnheilige burgerij ge=
schreven werd. De heftige, gepassioneerde, niets ont=
ziende aanklachten van Bloy vindt men terug in het
werk van Rouault; maar ook zijn tederheid, zijn mede=
lijden, zijn diepe gevoeligheid. Het laatste is het sterkst
in werken als zijn Miserere, de prachtige platenreeks
uit de jaren 1917 tot 27, of in De Uittocht (1911), De
vermoeide arbeider (1911) en in de vele andere voor=
stellingen van mizeriemensen, die hij met zoveel meer

Marcel Gromaire :
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gevoel weet uit te beelden dan het voor hem een Dau=
mier of een Toulouse=Lautrec hebben gedaan. Rouault
gaat naar de kern der dingen; volgens hem is het fataal
dat een maatschappij die God uitsluit, ook de armen
en ongelukkigen moet verpletteren : zij zijn de slacht=
offers van de machten van het kwaad, waarvan het
geld de voornaamste is.
De kommunist Picasso heeft ook een expressionistische
periode gekend bij het begin dezer eeuw; toen schil=
derde hij bijna uitsluitend sukkelaars allerhande; men
denke aan De strijkster (1904), of Arme lieden bij de
zee (1905). Bijna zeven jaar heeft dit geduurd, een tijd
waarin prachtige meesterwerken zijn ontstaan. Maar
toen werd hij rijk en beroemd; als men de bekende kro=
nijker van de Franse schilderswereld Fels zou geloven
heeft Picasso dan opgehouden kunst te produceren :
„ Il fait de l'or ".
Rouault was en bleef de zuiverste expressionist onder
de Franse groten. Met de fauvisten heeft hij wel veel
gemeens wat de voorkeur voor felle kleuren betreft,
maar zijn patetische gevoelsbewogenheid is hun volko=
men vreemd : in Het korenveld (1938), De oogst (1930)
en Het Dorsen (1945) van Raoul Dufy komen de ar=
beiders wel voor, maar slechts om als kleurelement bij
te dragen tot de schilderachtige feestelijkheid van het
geheel.

MARCEL GROMAIRE (° 1892) wiens moeder een
Vlaamse vrouw was, wordt algemeen de Franse Permeke
geheten. Beider werk streeft naar monumentaliteit, is
sterk expressief, is vergroeid met de aarde, de natuur,
de mens; vooral met de mens, wat Marcel Gromaire
betreft, en dan in het biezonder de spijts alles gestadig
en hardnekkig doorwerkende mens : „ Ce qui m'emeut
en France et plus particulierement dans le Nord de la
France, c'est la continuite de l'effort humain, la tenacite
de l'etre qui lutte sans cesse malgre la rigueur des ch=
mats, la guerre, l'invasion et qui triomphe. Cet effort=
la, merveilleusement it me suffit... L'art c'est le miroir
de ce qui dure ".
De kunst, een spiegel van wat over alle tijden heen
stand houdt : En de boer hij ploegde voort. Overigens
slaagt Gromaire er uitstekend is aan zijn figuren van
werkende mensen een obsederende grootsheid te schen=
ken, hun als het ware een hieratische gestalte te geven,
hun wankele werkelijkheid tot stabiele realiteit te ver=
heffen. In zijn Maaier en zijn Boer met takkenbos, die
beiden van 1924 zijn, is nog sterk de kubistische invloed
van Fernand Leger waarneembaar, waarvan hij zich
later grotendeels zal bevrijden em een zuiverder expres=
sionisme te ontwikkelen.
De sterk dekoratieve hoedanigheden van Gromaires
werk zullen zeer goed tot hun recht komen als hij met
Lurcat te Aubusson de herleving van de tapijtweefkunst
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zal doordrijven. Oak hier is hij zijn yolks karakter ge=
trouw en blijft hij zich door zijn soberheid onderschei=
den; men heeft de soberheid van zijn palet vergeleken
bij de krenterigheid van de landman, die door hard
labeur zijn centen verdienen moet.
Door zijn werkelijkheidszin onderscheidt zich Gromaire
van enkele andere expressionisten uit Frankrijk, die in
de naoorlog een grote betekenis kregen : Gruber, Car=
zou, Buffet... Bij deze schilders speelt echter de een=
voudige werkende mens met zijn fundamentele be=
staansproblemen geen grote rot; de tragiek van Buffets
graatmagere figuren heeft iets kunstmatigs als men
deze figuren plaatst naast de beate ronde gezichten
der welgevoede volksmensen van Fernand Leger, die
uit dezelfde tijd stammen. In Frankrijk zijn bovendien
oak nog schilders, die zoals een Andre Fougeron, zorg=
vuldig de kommunistische kunstdirectieven opvolgen,
die aansturen op wat men socialistisch realisme heet en
in feite vervallen in de al te simplistische geengageerde
kunst van Sovjet=Rusland en haar satellietlanden : de
vraag stelt zich of dit genre nog tot de scheppende
kunst behoort.
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KASIMIR MALEWITSCH (1878=1935) is een typisch
vertegenwoordiger van de voor=revolutionaire Russi=
sche kunstenaarswereld : weinig ontwikkeld, tuk op
nieuwigheden, zich blind starend op alles wat te Mos=
kou uitgepakt wordt aan schilderijen door de grand=
seigneurs, die naar aanleiding van hun reizen naar
Parijs er de ateliers van de schilders leeg gekocht heb=
ben. Malewitsch heeft aldus alle Parijse kunstrichtingen
kunnen volgen en navolgen; hij is een van de velen,
die verteerd zijn door de koorts kost wat kost iets
nieuws te produceren. Onder de oorlog in 1915 — of
was het reeds in 1913 zoals hij beweerde zal hij dan
zijn eigen nieuwigheid scheppen, een variante van de
geometrische abstractie, het suprematisme, waarvan
overigens Tatlin hem met veel krakeel het vaderschap
zal betwisten. Hij zal het theoretisch verklarcn in zijn
door het Bauhaus wereldkond gemaakt werk Die gegen=
standslose Welt, een onmogelijk boek in hoogdravende
wartaal geschreven, zoals bij autodidakten nogal ge=
bruikelijk is.
Als Malewitsch zijn Houthakker schildert in 1912 is hij
nog maar aan het Leger=kubisme gekomen. Hij heeft zo

pas een tamelijk langdurige fauvistische periode door=
gemaakt, gedurende dewelke hij o. m. een twintigtal
keren een man schildert, die zijn rood lijf met groen
zeepsop want. Het Leger=kubisme dat hij in 1912 be=
oefent, heet bij Malewitsch : bovenberedeneerd rea=
lisme. Voor het eind van het jaar zal hij een Marinetti=
koorts doormaken en in onstuitbaar futuristisch enthou=
siasme zijn Messeslijper schilderen, waarvan de bewe=
gende armen en benen vier= vijfmaal op het doek voor=
komen; het mes overigens ook.
In beide doeken zijn de figuren van arbeidende mensen
niets meer dan voorwendsels voor picturale experimen=
ten; noch de sociale idee, noch de arbeid op zichzelf,
noch de mens interesseren Malewitsch. Nog veel min=
der interesseren hem de plannen der nieuwe bewinds=
lieden, die in 1917 aan bod komen. Zolang Chagall er
is gaat alles nog goed, maar als deze verdwijnt komen
de nieuwe kunstwetten. Malewitsch en zijn soortgeno=
ten mogen definitief alle experimenter staken en hun
kunstambachtelijke vaardigheid in dienst stellen van
het regime.
M. I. TOIDSE (° 1871) bezingt dan ook op idyllische
wijze de poezie van de arbeid in onze kolkozen, en op
epische wijze de grote daden van onze kameraden van
de industrie ter verwezenlijking van de socialistische
revolutie; J. W. Stalin bij de Rion=stuwdam is een ty=
pisch voorbeeld van dat socialistisch realisme, een genre
dat door Toidse niet slechter beoefend wordt dan door
de Gerassimows of de Plastows en andere kunstpro=
ducenten die werken in dienst van het Russische mini=
sterie voor propaganda. Sedert de wereldtentoonstelling
1958 weet iedereen wat dit genre betekent, waarvan de
lof in dithyrambische bewoordingen verkondigd wordt
in alle kommunistische landen. De arbeider van het
Oostelijk wereldhalfrond is er als een mythische figuur
voorgesteld, deze van de Westelijke wereld wordt uit=
gebeeld als een verschoppeling van het kolonialistisch
kapitalistisch imperialisme.

Boven : M. I. Toidse : J. W. Stalin bij de Rion-dam (1937)
Onder : Diego Rivera : Bouwers (1931),
Fresco, California School of Fine Arts, San Francisco.

DIEGO

RIVERA en Jose Clemente Orozco zijn de voor=
naamste vertegenwoordigers van het Mexicaanse socia=

listisch realisme, dat in tegenstelling tot het Russische
wel de algemene eerbied heeft veroverd. Zij worden
vooral gewaardeerd om hun machtige fresco's, waarin
zij allerlei kunst= en kultuurelementen vermengen : oud=
mexikaanse Indianenkunst, Spaanse gouden eeuw, re=
volutionaire bewogenheid, expressionisme, zelfs een
vleugje kubisme; het wondere is dat dit alles tamelijk
goed samenhuist. Biezonder indrukwekkend is by. Oroz=
co's Christus en zijn kruis; het stelt Christus voor te=
gen een achtergrond van puinen, tanks en kanonnen;
woedend heeft Hij zijn kruis neergeworpen, een zware
voorhamer gegrepen en Hij zal crop los slaan; Christus
in de rol van Barabbas bijgevolg. Telkens als Rivera

voor U.S.A.=instellingen werkt, vallen deze motieven
natuurlijk weg, zoals in het hierbij gereproduceerde
fresco.
Riviera is minder primitief, minder patetisch ook. Hij
staat dichter bj de West=Europese kunststromingen, die
hij een tijdlang van nabij heeft meegemaakt. Maar bei=
den behandelen voortdurend de mens in zijn arbeid,
zij het ook meestal overeenkomstig de propagandisti=
sche opdrachten die de staat hun gaf, waarvan zij door
hun genie de kleingeestige eenzijdigheid enigszins kun=
nen doer vergeten. Het vraagt toch een grote inspan=
fling om zich over deze simplistische motieven heen
to zetten, wat noodzakelijk is zo men deze kunst enigs=
tins wil kunnen apprecieren.
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KUNS"1 ENAARS OVER HUN SOCIIKE
LOF VAN DE SOCIALE ROMAN
Ter gelegenheid van een interview wordt een auteur
regelmatig gevraagd of cen schriiver een sociale ver=
antwoordelijkheid heeft. We hebben steeds in positieve
zin geantwoord omdat we overtuigd zijn dat de kunste=
naar de sociale individualist bij uitstek is en moet zijn,
die, door de behoefte gedreven zijn werk aan de gemeen=
schap mede te delen, bewijst met Naar te zijn verbon=
den. Wie slechts voor zijn eigen vermaak schrijft doet
beter zijn manuscript in zijn lade te lagen rusten. Te
vaak nochtans wordt eerder met minachting gesproken
over de sociaal=gerichte auteurs orndat ze een te yolks
stramien ontwikkelen. Wie schrijft doet dit uit inner=
lijke noodzaak, om zich te bevrijden van dot wat hem
zo diep beroert en beangstigt. leder auteur wil gelezen
worden al dringt zijn literatuur niet steeds door tot de
breedste lagen van het publiek omdat hij dit niet wil
of omdat het publiek zelf tegenover het werk afkerig
staat. Men besluite er niet uit dat wij een oplageciffer
als een juiste waardebepaling zouden beschouwen maar
wie het leven zelf het volledigst tot literatuur kan schep=
pen maakt het meest leans blijvend te worden gelezen.
We staan vijandig tegenover alles wat naar de tendens=
roman georienteerd is omdat moraliseren niet de tank
van een romancier is. Een sociaal gegeven mag op zich=
zelf niet een doel zijn maar kan de ongewilde inspiratie=
bron zijn van de auteur, die zich goecl bewust is, dat
een roman schrijven in de eerste plaats betekent een
kunstwerk scheppen. Toch maken inhoud en vorm een
geheel uit en onder de vorm verstaan wij niet alleen de
stilistiek maar ook de constructie, de levenswaarachtig=
heid en verstaanbaarheid van een werk. Wanneer een
auteur een sociaal gegeven ontwikkelt volstaat dit sores
om hem te veroordelen en tocli mag een schrijver zich
engageren, mag hij het recht verdedigen van de een=
voudigen, die gebukt gain onder het onrecht van de
machtswellustigen en moet dit niet als een syndicalis=
tische publicatie worden afgewezen. Is Streuvels niet
een onzer grootste auteurs van het proletariaat en ver=

schenen, in Rusland alleen, niet minder dan een miljoen
exernplaren van zijn Vlaschaard ?
Men wordt geen sociaal auteur, men is dit als voorbe=
stemd door de omstandigheden zelf, door de opgedane
ervaringen, de persoonlijke visie, de ontvankelijkheid
tegenover de noden van de verdrukten, wier partij men
kiest, door het zich volledig uitleven in een wereld, die
men tot de zijne heeft gemaakt. Soms is een sociaal
auteur naar zijn onderwerp gedreven omdat het onder=
werp zelf van zijn boeken hem uitkiest.
Toch beperkt de sociale roman zich niet tot wat we dur=
yen heten proletariersproblematiek, dit zou te begrensd
en te onvolledig zijn. Zij wier inspiratie wortelt in de
voedingsbodem van ons yolk zelf, begrijpen hun ware
roeping en hebben ook visor de schitterendste uitstra=
ling van onze letterkunde in binnen= en buitenland ge=
zorgd. De erkenning door het buitenland van bij ons
minder hoog gekwoteerde schrijvers is daarvan het on=
weerlegbaar bewijs. Sociaal is hij, die zichzelf blijft,
trouw aan eigen aard en wezen. Het aan de wereld ont=
stegen mysticisme van Hadewijch alover de Breughe=
liaanse uitbundigheid in Pallieter van Felix Timmermans
of de bodemverbondenheid van Streuvels Vlaschaard
en het onverwoestbaar vitalisme van Walschaps Haute=
kiet zijn de eeuwige constanten van deze Vlaamse eigen=

heid.
Zó opgevat is de sociale roman het meest gelezen omdat
de romancier het dichtst het leven van zijn yolk, waar=
toe hij behoort, benadert. De tijd is voorbij dat de
waarde van een boek kon herleid worden tot vrucht=
bare stifloefeningen of een onverstaanbaar geexperi=
menteer. Sociaal in werk en levenshouding, luidt de
opdracht voor hem. Wie nu nog denkt zich te kunnen
verlustigen in een steriel individualisme, zondert zich
van zijn yolk af. Hij zal zich zelf veroordelen en rneteen
ook zijn werk.
FRED GERMONPREZ

VAN KOMPONIST EN LU1STERAAR
Er bestaan, in de muziek en in de muziekwereld, tal=
rijke problemen. Gestelde problemen zijn kwasi altijd
van technische aard in onze klankenkunst, en noch=
tans... Inderdaad, er wordt geredetwist over Schonberg
en dodecafonisme, over pluritonaliteit, en andere voor=
of=tegen moderne klankuitingen. Bijna immer wordt
vergeten dat nieuwe werkmetodes looter gevolg zijn
van tijdsevolutie. Hier komt gewoonlijk een eerste
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tweespalt tussen toondichter en luisteraar.
De toondichter neemt uit zijn technisch bezit wat nodig
is tot konstruktie van een werk, dus eigentijdse midde=
len. Hij moet ze beheersen, hij zal zijn keuze zo richten
dat zijn estetisch bedoelen ideeel kan benaderd of be=
reikt worden. Hij veroordeelt geen werkmethode, noch
huidige noch andere. Voor hem is wat is; wat hij als
klankmaterie gebruikt is werkmiddel, geen doel. De
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keuze zal zijn persoonlijkheid belichten en in relief
brengen. Wat hij zegt is een ander probleem — maar
aanstonds meer daarover.
Eerst even overschakelen naar de luisteraar. Uiteraard
is het voor deze altijd moeilijk het technisch nieuwe
te doorstaan. Hij neemt zeer geredelijk aan wat geweest
is, moeilijk, of niet zo vlug althans, wat is. Het zuiver
aktuele kan hem verbijsteren. Na verbijsteren komt ver=
overing, of langzaam begrijpen, of halsstarrig weigeren.
Het is klaar dat het esthetisch aanvaarden aan de mu=
ziekluisteraar niet opgelegd wordt. Ook hij reageert
met zijn eigen persoonlijkheid. Wel zal een opleiding in
het klank=aanvoelen de luisteraar zeker vooruit helpen.
Geen enkele stijlperiode is muzikaal=technisch te ver=
werpen of te verkiezen. Ze volgen elkaar op in een lo=
gische evolutie die we ononderbroken historisch kun=
nen vaststellen, en waarvan we de toekomst niet kun=
nen voorspellen.
Dit eerste probleem, uit de gezichtshoek van de kompo=
nist en muziekluisteraar belicht, handelde alleen over
de door de tijd heen vooruitwentelende techniek. Komt
dan het andere probleem.
De muziek is bovenal een van de schoonste uitingen
van de mens zelf, zijn verstandsvermogen, zijn waardig
mens=zijn, de onzichtbare inhoud die van hem het we=
zen maakt verheven boven alle leveed wezen, weerglans
van het Al. Benevens de beheersing van vakmanschap,
bezit de muziek de weerspiegeling van het eigen=zijn,
de persoonlijke inhoud van de mens=komponist. Hij

heeft de bedrevenheid tot komponeren ontwikkeld, maar
daarnevens draagt hij in zich de drang tot het zich
uiten in klanken. Deze drang vindt haar aorsprong in
de gave. En die gave komt uit de Oerbron. Het ver=
mogen om zich te uiten zal aldus moeten gedrage 'n
warden niet door de komponist alleen, maar ook —
vooral zelfs — door de mens met hoger streven, met de
kracht van het zoekende groeien. Het is de weerschijn
van innerlijkheid, zijn naar omhoog kijken, zijn be=
trachting, zijn ideaal. Geen enkel schrijvend musicus
kan verbergen wat hij in zich draagt als mens. Op het
ogenblik dat de klanken loskomen uit de materie van
partituur en instrumenten of stemmen, voelt hij zijn
eigen ik in de ruimte, voelt hij ide betrachting van zijn
geest, zijn mens=zijn : goed of slecht, onbenullig of
hoogzoekend, vals of eerlijk, negatief of positief.
Zo staat de komponist=mens vaor zijn toehoorder : als
naakte geest. Hij kan omhoog tillen, hij kan banaal
zijn, of helemaal aan lager wal geraakt. Dit zal het
niveau zijn van zijn werk, en de meest schitterende
vormgeving noch enig ander technisch=muzikaal ele=
ment zal hier verdoezelen. Wanneer de toondichter zijn
muziektaal als vertolkster naar hoger streven uitwerkt,
dan wordt zijn beroep een roeping die uitnodigt tot
muzikale adel. Het wordt de subjectieve leidraad, die
de toehoorder — boven het technische uit — zal voeren
naar beleven van hoogreikende mededeelzaamheid.
HERMAN ROELSTRAETE

DE SOCIALE ROL VAN DE KUNSTENAAR
Lange tijd heeft het individualisme de kunstenaar geiso=

Ondertussen had Henriette Roland Holst=van der Schalk

leerd in zijn ivoren toren. Die negatieve levenshouding
van talrijke artistengeneraties is ten slotte gestrand in
zelfvergoding. Jacques Perk en Willem Kloos hebben de
promotie van Obermensch geformuleerd in hun son=
netten :

in Nederland haar liederen van opstandigheid en liefde
in dienst van de bevrijding van de arbeider gepubli=
ceerd. In Vlaanderen wend en de hyinnen aan de arbeid
en de felle strijdlyriek van Rene de Clercq gezongen en
gedeklameerd. Ook de toneelbervormer Dr. J. 0. de
Gruyter had reeds in het begin van onze eeuw zijn
orthodoxe opvattingen gepubliceerd : Toneel moet

De Godheid troont... diep in mijn trots gemoed;
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,

in de Zuidnederlandse literatuur denken we aan het
verbaal labyrintisme van Karel van de Woestijne, zelfs
aan Richard Minne :

...den troost van 't eigen lied, wanneer ik neergezeten
des avonds op den hogen berm een wijsje speel,
niet voor 't heelal en de eeuwigheid,
maar slechts voor 't heden.

volkszaak worden, zaak van de gemeenschap. We moe=
ten weten dat we spelen voor de massa, niet voor enige
intellektuelen.
Na de oorlog 1914=18 zou het Vlaamse Volkstoneel,
samen met de expressionistische dichters, als tolk van
de volksziel optreden.
T'Vies Moens, die de Vader van de nieuwe richting wordt
genoemd, heeft in zijn eerste bundels een volledige
programmaverklaring van de nieuwe geest afgelegd :
17 5

•••

•••

De oude gewaden zijn afgelegd...
Tussen geringen staan en hun ogen richten
naarboven,...
Ik wil een snoeier zijn in de wijngaard
een werkman bij de druivenpersen.
Mijn woord in de mond van stamelaars,
mijn hand voor die liggen langs het pad...
Moeder, mijn heilige,
geef uw gelaat aan de man
naar wie ik mikkend
mijn roer richt !...
Het Woord wordt geboodschapt :
handen wenken over alle grenzen,
broeders erkennen mekaar...

Kunst en kunstenaar staan rechtstreeks in dienst van
het yolk, Grote kunstenaars hebben steeds bewust of
onbewust de vreugden en het verdriet, zelfs de hunker
ringen en de geest van hun tijd in hun werk weerspie=
geld. De hoge bloei van de epiek en de tragedie in
Griekenland is hoofdzakeliik hieraan te danken. Wan=
neer wij belangrijke perioden van onze literaire geschie=

denis nagaan ontdekken we eveneens de sterke verbon=
denheid van kunstenaar en yolk, zoals by. in de oude
vnlksliederen en de Geuzenlyrick.
Intuitie en bewustzijn worden bij een artistieke schep=
ping soms zo innig verstrengeld, dat de kunstenaar alle
opzettelijkheid omzeilt en nog slechts de levensbewe=
ging van yolk en tijd ondergaat. In dit opzicht is het
gemakkelijk het kat van het koren te onderscheiden.
Een kunstenaar echter die de mens niet toespreekt of
aangrijpt, zal spoedig stranden in hermetisme en zijn
werk doemen tot yergetelheid. Daartegenover is de
diensthaarheid aan politieke en sociale toestanden, de
tendenz in de kunst slechts interessant, zolang de ak=
tualiteit ervan prikkelt.
Het zuiver sociaal aspect van de kunst echter blijft voor
alle tijden een van haar belangrijkste kenmerken
De rationale eigenschappen van ons yolk zullen in het
Europees kompleks worden erkend in verhouding tot
de affirmatie van de volksziel in de kunst.
ANTOON VANDER PLAETSE

GETU1GEN15
Wanneer wij het hebbeit over sociale roeping, dan kan
geheel het gamma van menselijke betrachtingen die in
maatschappelijke zin toepaselijk zijn, onder deze bena=
ming gerangschikt worden. En dit is heel wat ! Ik geloof
niet dat het veel zin heeft de kunstenaars in functie
daarvan te situeren. Integendeel. Alhoewel het natuur=
lijk zijn betekenis heeft, bewust of onbewust aan een
bepaalde sociale roeping gevolg te geven. Alleen heeft
dit niets te maken met de intrinsieke waarde van het
kunstwerk zelf.
Kunstwerken, die de tijd heeft weerhouden, zijn nooit
tot ons gekomen, om wille van hun sociale betekenis,

ten andere deze laatste is zeer nauw verbonden met de
tijdsgeest waarin het werk ontstond en met hem gaat
ze ook verloren. Dus kan ze niet zó belangrijk zijn,
aangezien het eigenlijke kunstwerk zich juist hierdoor
van het zogezegde onderscheidt, dat het zich boven de
tijd verheft.
De enige sociale roeping die uiteindelijk betekenis heeft
kan dus alleen deze zijn die de boodschap tracht uit te
drukken van datgene wat niet ondergeschikt is aan een
bepaalde stijl of kultuur, aan een bepaald onde ' rwerp of
tijdverschijnsel : het transcendente, de eeuwigheid, dat=
gene wat wij geneigd zijn het religieuze te noemen,
maar dan dit waarin ieder kunstwerk religieus is en
mysterie. Le plus grand mystere n'est pas que nous

soyons jetes au hasard entre la profusion de la matiere
at celle des astres; c'est que, dans cette prison nous
tirions de nous=memes des images assez puissantes pour
nier notre neant. (Malraux). Met andere woorden : het
mysterie van de goddelijke fakulteit in ons, waarvan
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ieder kunstwerk een afstraling tracht te zijn en waar=
door wij de mens uit zijn barre betrekkelijkheid kunnen
lichten om hem even op dit plan te brengen waar onze
individuele verschillen plaats maken voor datgene waar=
in wij allen dezelfde zijn naar dat ene Beeld en Ge=
lijkenis.
Onlangs werd mij nog gevraagd waarom ik mijn werk
dan minder en minder tentoonstel, terwijl ik het als
een dergelijke roeping beschouw. Ik geloof dat het juist
daarom is. De habituele geest waarin een kunstenaar
leeft is determinerend voor zijn werk. Ik ben tot de
vaststelling gekomen dat wanneer men onder de schijn=
werpers blijft staan er daar altijd jets van blijft han=
gen, ook in de geest en ook in de werkplaats. Wij
kunnen dit niet volledig afwentelen. Het verschijnsel
kunstkritiek alleen reeds (dat nog niet zo oud is), heeft
zich zodanig ontwikkeld, dat het als het ware een auto=
nome wetenschap geworden is, die voor zichzelf de
behoefte van het kunstwerk schept, zodat zij aan de
kunst in zekere zin een fakulteit heeft toegevoegd
waaraan deze laatste zich gemakkelijk (en onmerkbaar!)
gaat konditioneren.
Ik geloof niet dat het juist verloopt met de kunstenaar
die door deze cirkel wordt opgezogen. Daarom tracht
ik de kring verbroken te houden.
Een kunstwerk maakt men best niet voor zijn tijd=
genoten. En dit is niet zo pretentieus als het klinkt. Ik
meen zelfs dat het de sociale roeping van de kunste=
naar inhoudt.
MARCEL NOTEBAERT

LUC. VAN BRANTEGHEM

MULIEK EN ARBEID
1.

Het arbeidslied

Reeds bij de primitiefste natuurvolken en zelfs bij me=
nige huidige 'primitieve' stammen, staan de zang en
de dans niet alleen in het teken van een alledaagse
verlustiging maar worden eveneens uitgevoerd in func=
tioneel verband waardoor ze een utilitaire bezigheid
vormen, die verbonden is met alle belangrijke hander
lingen van de samenleving,
Onder de vele liederen van de natuurvolken — oorlogs=
liederen, liefdesliederen, arbeidsliederen, wiegeliederen,
spotliederen — bekleedt het arbeidslied een voorname
plaats. Het ritme speelt hier een belangrijke rol, want
het is het ritme dat de arbeid zal ordenen. Arbeids=
liederen kunnen tevens uitgevoerd worden door een
gemeenschap, indien er een ritmisch georganiseerde ge=
meenschappelijke arbeid plaatsvindt.
In onze westerse muziekkultuur vindt men eveneens
een groot aantal arbeidsliederen en voornamelijk onder
de volksliederen die zo welig bloeiden in de middel=
eeuwen. Onze rijke schat Vlaamse volksliederen bevat
een aantal arbeidsliederen die getuigen van een grote
verscheidenheid en waar de arbeid er spontaan, natuur=
iijk en openhartig in weerspiegeld wordt. Ze bevatten
sums woorden zonder zin doch ze zijn heel merkwaar=
dig door hun sterk en levendig ritme zoals in De vier
weverkens die lustig zingen :
Schietspoele, sjerrebekke, spoelja !
Djikkedjakke, kerrekoltjes, klits, klets !

Het ritme dat de arbeid accentueert en de zware taak
verlicht, wordt eveneens op treffende wijze uitgebeeld
in het kerngezonde lied De jonge smid, die er krachtig
op los zingt :
Kloppende, kloppende met zijn Kamer,
Kloppende, kloppendc met geweld
Op zijn aembeld !

Een heel belangrijk lied is 't Spinnewiel waarin verhaald
wordt van de wever die onmisbaar is om de andere
ambachten in leven te houden, en het lied besluit met
trots :
Wie 't spinn'wiel zou verachten,
Ware eenen mensch van klein verstand;
Want boven alle ambachten
Het wiel de krone spant.

Doch wie hoort nog de werkman zingen bij het arbei=
den ? Met spijt moet men vaststellen dat heden ten
dage het arbeidslied bijna totaal verwaarloosd wordt.
Een van de mooiste bladzijden uit onze schilderachtige
muziekfolklore is in de vergetelheid geraakt. De ont=
zettende vooruitgang van de techniek in de laatste de=
cennien en de enorme uitbreiding op industrieel gebied
zijn daar ontegenzeggelijk niet vreemd aan.

2.

Invloed van de muziek op de arbeid

Arbeid is ritme. De bewegingen uitgevoerd door het
lichaam, tijdens de arbeid, worden door het ritme van
de muziek geaccentueerd en het is een felt dat deze
ritmische accentuatie in zekere mate kan bijdragen tot
een verlichting van de fysieke inspanning en daardoor
de arbeid vergemakkelijkt.
De muziek mag dus beschouwd worden als een stimu=
lans voor de arbeid waardoor ze een utilitair doel beef t,
dat reeds sedert onheuglijke tijden bekend was.
In ons tijdperk van mechanizering wordt het arbeids=
lied niet meer beoefend, doch in zekere landen hebben
sommige grote nijverheidsondernemingen er niettemin
iets op gevonden om de produktie te verhogen door
middel van de muziek die 'gespeeld' wordt tijdens de
arbeidsuren. Het was een vernuftig idee : vermits de ar=
beider zelf niet meer zingt, worden er in de fabriek
luidsprekers opgesteld die een muziek laten horen die
aangepast wordt aan de aard van de arbeid. En zo
kwam de ene mechaniek de andere helpen in haar
taak...
De keuze van de muziek tijdens het werk in de fa=
brieken dient nochtans aan zekere eisen te voldoen, wil
men tot een produktieverhoging komen. Het is de ge=
wone lichte muziek, zangerig en tevens ritmisch, die
het best past om de arbeid te begeleiden. Ernstige mu=
ziek (klassieke of moderne) stimuleert niet, doch ver=
strooit en leidt de aandacht af.
Bij de aanvang van het werk wordt een vrolijke och=
tendmuziek uitgevoerd en wanneer vermoeidheid op=
treedt, kan men een zangerige dansmuziek laten horen.
Indien de vermoeidheid zich accentueert, neemt men
zijn toevlucht tot een krachtige, ritmisch stimulerende
muziek.
Het is niet wenselijk de muziek onophoudend te laten
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horen, want dan zou ze niet meer de gewenste uitwer=
king hebben : ongeveer 15 minuten per uur geeft de
beste uitslagen. Met deze dozering werd vastgesteld
dat de arbeid minder vermoeiend is en zelfs aangenamer
wordt, hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit van
het werk.
Het was tijdens de laatste wereldoorlog dat in Engeland
de gedachte opkwam de muziek met de arbeid te ver=
enigen. Zo kwamen de uitzendingen van de B.B.C.
Music while you work tot stand die zeer bevredigende
uitslagen opleverden. Ook andere landen hebben dit
voorbeeld nagevolgd. Aangemoedigd door het gunstig
resultaat van de proefnemingen, kent men op heden in
Engeland meer dan 8000 bedrijfsondernemingen, die
muziek laten horen tijdens de arbeidsuren.

3.

De arbeid als inspiratiebron in de muziek

Een groot aantal componisten uit bijna alle periodes
van de muziekgeschiedenis, werden in hun muziek door
de arbeid geInspireerd. Bij de Franse clavecinisten treft
men enkele werkjes aan, waarvan de titels het bewijs
leveren dat ze door de arbeid werden beInvloed. Zo
kent men van Couperin La Laborieuse waarin het werk
zich om zo te zeggen verschuilt onder het speelse van
de uitvoering, terwijl men in Les Tricoteuses een amu=
sante activiteit waarneemt.
Hoeveel componisten hebben het spinnewiel niet be=
zongen ? Van Mozart kent men het bekoorlijke lied De
kleine spinster, doch de componist heeft hier niet be=
schrijvend willen zijn, want van het draaiend wiel hoort
men niets in de pianobegeleiding.
Op heel jeugdige leeftijd componeert F. Schubert

Druivenpersen op het ritme van aulosmuziek. Deze afbeelding werd ontleend aan een Criekse amphora, die aan
Amasis wordt toegeschreven.
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Gretchen am Spinnrade op tekst van Goethe. Dit was
zijn opus 2 dat een van de prachtigste spinnewielliede=
ren is uit de romantiek en waarin het zacht=wiegend
gesnor van bet wiel op een treffende wijze door de
pianobegeleiding wordt uitgebeeld.
Ook Mendelssohn heeft zich door het spinnewiel laten
inspireren. Welke pianist kent niet zijn Spinnerlied uit
de Liederen zonder woorden ? Het is wel het meest po=
pulaire werkje uit de ganse bundel geworden.
Een werk van groter betekenis, dat door het spinnen
gelnspireerd werd, is het symfonisch gedicht Le Rouet
d'Omphale van C. Saint=Saens. Samen met De Doden=
dans is dit werk een van de meest typische en de meest
uitgevoerde onder de vier symfonische gedichten van
de Franse meester. Saint=Saens heeft hier de legende
op een meesterlijke wijze in klanken omgezet : Ompha=
le, koningin van Lyclie, huwde Hercules, na de held
verplicht te hebben aan Naar voeten te spinnen zoals
een vrouw. Deze omstandigheid wordt vaak aangehaald
om de invloed aan te tonen die de vrouw op de man
uitoefent. De beschrijvende muziek van dit symfonisch
gedicht is in alle opzichten een geslaagd meesterwerk.
Heel zacht geven de violen het gesnor van het spinne=
wiel aan, terwijl de celli het lied laten horen, dat Her=
cules zingt tijdens het spinnen.
Het muzikaal illustreren van de arbeid van de smid
werd door sommige componisten evenmin verwaar=
loosd. Het werkje voor clavecimbel De zangerige smid
van Haendel, is misschien het eerste dat men kent in
dit genre.
R. Wagner zal er nochtans een treffend voorbeeld van
geven in zijn Siegfried alwaar in het eerste bedrijf het
toneel een grot voorstelt waarin zich een smidse be=
vindt. Het personage Mime staat voor het aambeeld
en smeedt het zwaard. Zijn lied, dat eerder recitatie=
visch is opgevat, wordt door het orkest heel beschrij=
vend onderlijnd, wat tevens op karakteristieke wijze het
ritme van de hamerslag weergeeft.
De harde arbeid van de landbouwer geeft aanleiding
tot menige varianten die door de componisten op gre=
tige wijze worden uitgebuit.
R. Schumann geeft er enkele staaltjes van in zijn be=
koorlijke reeks pianowerkjes uit het Album voor de
Jeugd. Het Maailied, het Oogstlied en het speelse Wijn=
oogst, vrolijke tijd zijn ‘zoveel kostbare juweeltjes, zui=
vere kleinodien, ter ere van de arbeid en de land=
bouwer.
Doch de arbeid van de landman werd met grote liefde
en een edel gevoel voor de natuur door J. Haydn be=
handeld in zijn oratorium De Jaargetijden. De comp°=
nist zegde dat hij nochtans moeiiijk in vervoering kon
geraken door het Juhe, juke, es lebe der Wein en be=
treffende het koor dat zingt 0 Vlijt, o eed'le Vlijt be=
weerde hij dat hij er vroeger nooit aan gedacht had de
vlijt op muziek te zetten... En nochtans is gans het
oratorium waarin de natuur en de arbeid op een zo

Griekse terracotta-beeldgroep :
deeg kneden op het ritme van fluitmuziek. In een boek van de Griekse folklorist Athenaios (derde eeuw na Christus) wordt medegedeeld dat de Etrusken
allerlei bezigheden verrichtten op het
ritme van muziek, o. a. ook het deegkneden. Een bevestiging van deze beleering bracht het hierbij afgebeelde
terracotta-werk, dat opgegraven werd.

expressieve manier bezongen worden, uitgegroeid tot
een van de machtigste muzikale scheppingen van J.
Haydn.
In het nr. 4 laat de componist de ploegende boer een
lied zingen dat beantwoord wordt door het koor en
waarvan de melodie het Andante is uit zijn eigen pau=
kenslag=symfonie.

Hoe vrolijk klinkt in De Lente het volksliedachtige
ploeglied waar de landman zingt : Schon eilet froh der
Ackersmann zur Arbeid auf das Feld; in langen Furchen
schreitet er dem Pfluge flotend flack De herfst brengt
het danklied van de vlijt : Von die, o Fleiss, kommt alles
Heil. Die Hatte, die uns schirmt, die Wolle, die uns
deckt, die Speise, die uns nahrt, ist deine Gab, ist dein
Geschenk.

Om de herfst te besluiten zingen jubelende koren over
de rijke wijnoogst : Nun torten die Pfeifen und wirbelt
die Trommel. Hier kreischet die Fiedel, da schnarret
die Leier. En de arbeid vordert onder gezang en lachen=

de scherts.
Als de natuur haar winterslaap is ingetreden, vangt
binnenshuis een niet minder belangrijke arbeid aan :
Am Rocken spinnen die Mutter, am laufenden Rode
die TOchter; und ihren Fleiss belebt ein ungekiinstelt
f robes Lied. En hier volgt dan een van de mooiste spin=

neliederen, waarin solostemmen en koren om de beurt
optreden tijdens het werk.
In onze eeuw wordt een nieuwe muziek geboren uit
een wereld van lawaai, vergezeld van de meest techni=
sche beroeringen. Hedendaagse componisten werden
gelnspireerd door het ritme van de machines en hebben
op hun manier de arbeid in de fabrieken in levende
klanken omgetoverd. De fabrieksarbeiders zelf zijn
machines geworden. Alle arbeid worth in onze tijd door
het onmeedogend, voortstuwend ritme geordend. A.
Honegger heeft het werk van de arbeider niet muzikaal
uitgebeeld in zijn klanknabootsende compositie Pacific
231, doch wel de sonore krachten van een moderne lo=
comotief in voile snelheid.

Het is vooral in de Sovjet=Unie met haar nieuwe so=
ciale ideologie, dat de Sovjet=componisten een vrucht=
baar werkterrein zullen vinden om de arbeid muzikale
lof toe te zwaaien. Wij herinneren ons nog de eerste
uitvoering in ons land van het orkestwerk Staalgieterij
van de Rus A. Mossolov, een naturalistische muziek
met klanknabootsingen, waarin hij blijk gaf van een
bedreven kennis van de instrumentatiekunst. Het schrij=
nend lawaai wordt hier in een heel realistische klan=
kenwereld uitgebeeld door de krachtige glissandi van
de hoorns en de trompetten.
D. Chostakovitch, een van de grootste onder de heden=
daagse Sovjet=componisten, schreef De Zang der IV 014.
den ter ere van het 'plan van bebossing'. Zijn derde
symfonie draagt als ondertitel Een A4ei Symfonie en
is een werk dat nogal koel onthaald werd door de
sovjet=censuur. Inderdaad, de componist zingt hier de
lof van de arbeid niet, maar beschrijft de volksfeesten,
de plechtige optochten, de mimiek van de redenaars
en het gewoel van een menigte mensen die behandeld
warden als automaten zonder ziel.
S. Prokofieff was vooral gevoelig voor het element
dans van de arbeid. In zijn ballet Le Pas d'Acier nemen
alle onderdelen van de machine menselijke vormen aan.
Het arbeidslied wordt gezongen door de machine met
een muziek vol geknars, gehamer, wrijving en ont=
ploffing...
Elke eeuw heeft haar eigen muzikale atmosfeer zowel
in de absolute als in de beschrijvende muziek. Tot ver
in de 19' eeuw heeft het arbeidslied welig gebloeid,
doch in onze eeuw is het spinnewiel een museumstuk
geworden. De arbeider zingt niet meer tijdens het werk,
doch in zijn plaats zingen nu de machines met hun
snijdend en brommend ritme. De arbeid blijft eveneens
in onze eeuw de componisten inspireren en het is dan
ook onvermijdelijk dat het de machine is die hen hier
het meest beInvloedt en aan wie we het ontstaan te
danken hebben van menige werken, die getuigen van
een nieuwe en buitengewone ritmische kracht.
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DE FABRIEK...
Burelen

Restaurant van het personeel

Administratief en Commercieel Centrum van de n.v. Filatures et Tissages, Ledeberg-Gent.
Ontwerp en artistieke directie : T. Keller, Architect B.D.A., Keulen.
Urbanisme en technische directie : R. Wieme, Architect, Gent.
Algemeen gezicht
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BOUWEIN VOOR DE
AHED EN DE ARBED

Architecture 62, tijdschrift voor architectuur en urbanisme, dat zich reeds tien jaar inzet
voor de verdediging van de moderne bouwkunst, was zo bereidwillig ons de cliches, voorkomende op blz. i8o, 181, 182, 183 en 185, of to staan voor opname in dit nummer.
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nite Industrielle A. D. B. Zaventem, Administratiegebouw (zuidgevel) - Arch. R. Courtois en H. Montois.
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Gebouw van 105 appartementen
' leder zijn huis' to Evere.
Architect : Willy Van der Meeren.
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1. Westgevel
2. Zuidgevel
3. Oostgevel

Firminy (Loire) : kleinere en grotere 'woonblokken'. In de achtergrond vroegere woninghouw rond de oude kerktoren : tegenstellingen...
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...DE KLIMEK.

Instituut Albert I to Brussel - Ingen.-Architect G. Pepermans. Deze kliniek dient voor de gratis verpleging van zwaar zieken.
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*
Van 14 tot 28 april jl. stelde de Oostendse kunstschilder en decorateur Willy
Bosschem zijn werken ten toon in de galerie La Chevre Folle te Oostende.

Een sociale roman van
Fred Germonprez

•
Werken van Sepp Broes werden opgenomen in de rondreizende tentoonstelling
'Kunst in ieders Bereik ', die reeds te Antwerpen vertoond werd in de maand april.
•
Te Knokke werd het toneelseizoen besloten met het blijspel van Barry Connors,
'Patsy', een zeer vlotte opvoering, die
doorging onder regie van Guido Cafmeyer.
*

Hanen

De jonge, debuterende letterkundige

en

Jan Deloof uit Zwevegem gaf zopas een
eerste bundeltje uit onder de titel ' Staalkaart '. Het bevat enkele gedichten en kartverh alen.
*
De kunstzanger Sylvan Deruwe trad
op als solist bij de negende jaarlijkse opvoering van de Mattheuspassie van Bach
in de St.-Baafskerk te Aardenburg op 8
april jl.
*

Van de Kortrijkse auteur Joris Dewaele zal de B. R. T. West-Vlaanderen de

volgende jeugdluisterspelletjes uitzenden :
'Van het prinsesje dat zijn naam verloor '
(15 mei), 'Het zilveren klokje' (26 juni) en
'De blanke Veer' (24 juli).
Het toneelwerk 'Candida' van Bernard Shaw werd, onder regie van Bert de
Wildeman, opgevoerd te Knokke, door het
'Theater Antigone' uit Kortrijk.
•
Kunstschilder Georges Dheedene uit
Zulte hield in het gemeentehuis van Waregem een tentoonstelling, die open bleef
tot 1 mei.
•
Als gevolg van zijn korte, succesrijke
reis naar Engeland, werd de Brugse kathedraalorgelist Kamiel D'Hooghe aangezocht
om op het St.-Salvatorsorgel twee opnamen te spelen voor de B.B.C. Verder werd
hij uitgenodigd door de orkestdirigent Gemint Jones, om samen met diens eliteformatie, concerto's voor orgel en orkest
uit te voeren. Kamiel D'Hooghe ontving
daarnaast een uitnodiging om volgend jaar
naar Engeland terug te keren voor een
meer uitgebreide concerttournee. Op 26 juni e. k. zal hij te Tongeren in de basiliek
optreden, in het kader van de Basilicaconcerten, samen met de solisten van het
Belgisch Kamerorkest, ander leiding van

Georges Maes.
•
Kunstschilder Fernand Gevaert uit St.Michiels-Brugge exposeerde tot 20 april in
de galerij Beatrijs te Eeklo.
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Kraaiepoten
Al heeft Fred Germonprez enkele echt epische romans op zijn actief, waarin hij
heroIsche figuren behandelt, zijn voorkeur gaat blijkbaar, van zijn eerste werk
af overigens, naar een soort van roman dat we, zonder enige denigrerende bedoeling, de reportageroman zouden noemen. Het komt eigenlijk neer op een superieure vorm van journalistiek : een eigentijds probleem wordt met veel waarheidsgetrouwheid beschreven en uitgediept naar aanleiding van een min of meer
authentieke gebeurtenis. Zijn voorlaatste roman De derde Hoofdzonde wilde eigenlijk een zuiver menselijk vraagstuk van huwelijkstrouw uitbeelden, maar dit was
eens te meer geent op een sociale reportage. Deze sociale reportage wordt zonder
meer hoofdzaak in zijn jongste, eveneens bij de Clauwaert uitgegeven werk, Hanen

en Kraaiepoten 1 .
De auteur neemt ons mee naar het grensgebied tussen Vlaanderen en NoordFrankrijk, dat hij uit eigen ervaring van zeer dichtbij kent. En hij schildert ons
het hele milieu met vele details en heftige kleuren. Het is de streek van de
hanengevechten; en een groot gedeelte van het gebeuren speelt zich af rond een
volksherberg, waarin Mademoiselle Irma, een locale diva, hanengevechten organiseert. Zelfs heeft ze overigens een heel stel vechthanen, en, om de schrille
kleur van het hele verhaal te laten aanvoelen, zullen we maar vermelden dat ze
haar haan die in het gevecht laf geweest is zo maar eventjes levend verbrandt.
Tegen het einde van het verhaal zal dan een andere volksvrouw uit wrok en
wraak al haar hanen de kop afsnijden om dan een waar Harpijengevecht te leveren met de uitbaatster.,
Naast deze, nogal folkloristische aspecten van het leven in de grensstreek, is er
het sociale vraagstuk, en dat is overigens ook hoofdzaak in de roman. Twee voor
een goed deel nog actuele vraagstukken worden er aan elkaar gekoppeld : het
sluiten van fabrieken. en het lot van de grensarbeiders. Het eerste is nog ten dele
aan de orde van de dag, al client gezegd dat het sluiten van textielfabrieken in
Vlaanderen sedert meer dan tien jaar lang niet zoveel stof heeft opgejaagd als het
sluiten van. Henegouwse kolenmijnen. Het drama is wel, dat om gewettigde economische redenen de bazen hun ondernemingen moeten sluiten en hergroeperen,
terwill daardoor terzelfder tijd zovele sociale drama's vercorzaakt worden. Hierin
is de voorstelling van Fred Germonprez zoniet naief, dan toch wel al te witzwart. De bazen en de politici, — deze laatsten nog meet- dan de bazen — worden
voorgesteld als een bende paljassen en profiteurs, en al is zulks in feite niet
uitgesloten — iedereen kent zulke voorbeelden — toch geeft Germonprez in zijn
roman zich nogal gaarne over aan karikaturen, waarin hij overigens voortreffelijk
slaagt. Met het vooruitzicht op de sluiting van een fabriek wordt een groot feest
belegd, worden talrijke decoraties uitgedeeld, — vergeet niet de redevoering van
de locale politicus, — vervolgens worden de arbeiders dronken gemaakt, waarna
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ze brooddronken een contract ondertekenen om overgeplaatst te worden naar een
nabije fabriek in Frans Vlaanderen. (Natuurlijk lezen de arme jongens dat kontrakt niet).
Het tweede vraagstuk wordt nog breder uitgewerkt. We beleven de tragiek van
de grensarbeiders, wier loon onderhevig is aan de zeer wispelturige waardeschommelingen van de Franse munt. Er komt een staking van, en deze wordt met een
opvallende juistheid, en ook met een waar talent beschreven in al haar facetten :
de aanvang van de staking, de piketten, de werkwilligen, de gendarmerie, de vermoeidheid bij patroons en werklieden, tenslotte het compromis, waarvan de politicus het bloempje in zijn knoopsgat mag steken : bij baas en werkman blijft hij
de persona grata, terwijl de syndicale leiders door beiden uitgespuwd worden.
Doch met folklore en sociale woelingen maakt men nog geen roman : het derde,
romantische, element in Hanen en Kraaiepoten, is het tragische lot van een werkmeisje. Ze is de dochter van een ontaarde moeder, gaat bij vrienden inwonen —
maar de man zal ze in een dronken roes onteren — ze blijft verknocht aan die
chauffeur, omdat ze haar bedeesde verloofde geen man vindt. Ze valt als slachtoffer van de staking, zij het onrechtstreeks. Lingier de chauffeur is een werkwillige, maar ook een smokkelaar. Om die eerste reden wordt hij verklikt, en
wanneer de dcuaniers in zijn vrachtwagen steek-proeven' uitvoeren, wordt het
meisje doorstoken... Pas daarna denkt Lingier aan haar... Dit tragische eindpunt
van de roman is terzelfder tijd het zwakste, omdat de lezer — wij althans —
er niet helemaal in kunnen geloven.

•
Werk van de Blankenbergse beeldhouwer Leroy kwam voor in de tentoonstelling
'Kunst in ieders Bereik' te Antwerpen,
evenals werk van beeldhouwer Ferdinand

Vonck.
•
Voor de kerk van Sint-Elooi-Winkel,
waarin reeds zijn befaamde kruisweg
hangt, schilderde onze redactieleider Marcel Notebaert twee nieuwe monumentale
werken (2,20 m hcog), nl. 'De Verrijzenis '
en 'Cetsemane', die met Pasen ingewijd
werden.
•
Kunstschilder Andre Penninck exposeerde van 7 tot en met 15 april in het
Concertgebouw aan de Sint-Jacobsmarkt te
Brugge.
•
Gedurende de maand april stelde
beeldhouwer Emiel Raes ten toon in zijn
atelier te Duinbergen.

Army Reyngout-Helewaut, lerares aan
het Muziekconservatorium te Brugge, en
licentiate in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, ondernam een twee maanden
lange studiereis naar Rome, in opdracht
van het Nationaal Fonds 'Prinses MarieJose '. Het onderwerp van haar opzoekingen was een grondige studie betreffende
de werkzaamheden van Brugse musici aan
de Sint-Pieterskerk te Rome, in de loop
van de zestiende eeuw.
*

Het zal niet bij ons opkomen, deze roman van Fred Germonprez als een ' grote '
roman te beschouwen. Het is zelfs niet de beste die hij schreef. Maar compositorisch is het wellicht toch zijn beste, omdat hij een hele reeks interessante en
ook belangwekkende ingredienten op zeer natuurlijke wijze en met een perfecte
dosering heeft weten te vermengelen tot een spannend geheel. Het wordt een sociale streekroman van de goede soort. Germonprez is geen stilist, hecht overigens
ook geen groot belang aan stijl. Maar zijn taal is vlot en direct, en hij kent
grondig het onderwerp waar hij over schrijft. Deze levensnabijheid, veel meer dan
artistieke hoedanigheden, geven aan zijn jongste roman een onverwachte densiteit.
Wie de sfeer en de levenswijze willen kennen van die heel bizondere strook van
Vlaanderen die aan Frankrijk grenst, kan zich geen betere inleider dromen.

Bernard Kemp
1

Fred Germonprez : Hanen en Kraaiepoten. De Clauwaert 1961, 230 pp.

verrassend kultureel bilan

Een eeuw Westvlaamse Scheutisten
Er zijn stellig bepaalde Orden en Kongregaties die meer uitgesproken een kulturele
aktiviteit afficheren dan de Missiekongregatie van Scheut. Kultuur dan, genomen
in haar ruimste betekenis : beleven, bestuderen of mededelen van de geestelijke
waarden, of de uitdrukkingsvormen ervan, in de mens.
Zoals alien die gezonden zijn om een yolk te kerstenen, kregen ook de Scheutisten
impliciet de opdracht, niet enkel het inhoudelijke der Boodschap over te brengen,
doch tevens de meeste aandacht te schenken aan het vormelijke van de overdracht.
Er zijn bepaalde normen die de menselijke verhoudingen bepalen, — deze normen
zijn gemakkelijk vcor de alledaagse kontakten tussen slammengenoten; ze worden
ingewikkelder wanneer het kontakt dient gelegd tussen stamvreemden of tussen
sociaal ongelijken, of ook wanneer het inhoudelijke zelf verfijnd is (zoals het gevoel dat aan de basis ligt van een gedicht).
in dit verband is het merkwaardig hoeveel Scheutisten zich hebben bezig gehouden met de kontaktvormen : om aldus de noodzakelijke pijlers te slaan voor de

*
Van Raf Seys verscheen zopas een
nieuw boek : 'De Apostel van het Heilig
Hart', dat handelt over de Westvlaamse
pater-jezuiet Pieter Aernhoudt (1811-1865),
die algemeen als een der grootste ascetische schrijvers der 19de eeuw bekend staat,
vooral met zijn werk 'De imitatione Sacri
Cordis Jesu'. (Prijs : 5o F - te bestellen bij
de auteur, Stationsstraat 23, Koekelare giro : 5167.79).

Gaston
De bekende kunstschilder
Theunynck stelde van 14 tot en met 23

*

april zijn werken ten toon in de zaal Wynen te Antwerpen.
*
Pater Dries Van Coillie, scheutist,
werd door het Duitse Ministerie van Landsverdediging uitgenodigd om op io april
te Bonn een voordracht te geven over zijn
boek 'De enthousiaste Zelfmoord'. Het
thema van zijn boek werd reeds, in vorm
van hoorspel, door de radio van Keulen,
Frankfurt, Stuttgart en Bern uitgezonden.
Zo juist is de Italiaanse vertaling van dat
Suicida Entusiasta te Rome, bij
werk,
de Uitgeverij Edizioni Mediterranee verschenen.
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*

De Oostendse schilderes Nadine Van
Lierde exposeerde tot 28 april in de gale-

rie Houwen, Van Iseghemlaan 93, te Oostende.
' Vlug, het wilde Paard naar het gelijknamige door de Provincie Oost-Vlaanderen bekroonde kinderboek van Julien
Van Remoortere (ps. Piet Mortelman), zal
onder vorm van jeugdluisterspel uitgezonden worden op 18 en 25 mei e. k. door de
B.R.T. Antwerpen. Van dezelfde auteur
kwam zopas ' Jan Monter tegen de Groene
Banier ' van de pens bij de uitgeverij Desclee De Brouwer, als zesde boek in de Jan
Monter-serie (Troubadour-reeks). In oktober e. k. volgen dan de delen nummer zeven en acht.
*

H. E, Pater Generaal
0. Degryse
(West-Vlaming, evenals
zijn heide voorgangers,
H. E. Paters Vandeputte en
Sercu).

Van 15 tot en met 23 april jl. stelde

Roger Vansevenant, fotograaf en kunstschilder, zijn werken ten toon in de bovenzaal van de Bank van Roeselare te Poperinge. De vooropening werd op 14 april
ingeleid door letterkundige Hedwig Spe-

liers.
*

Op 14 april hield letterkundige Georin Atrium te Kortrijk
een causerie over 'De Avant-Garde in
Perspectief

ges Van Vrekkem

*
Het Gruuthuuse-kamerorkest, geleid
door Hilmer Verdin, verleende zijn medewerking aan het belangrijke Barokconcert,
dat onlangs te Knokke uitgevoerd werd en
terzelfder tijde opgenomen door de diensten van de B.R.T.
*
Renaat Veremans en Roger Deruwe
treden op als dirigenten op het vierde provinciaal zangfeest van het A.N.Z., dat op
6 mei plaats had in de Ieperse Lakenhalle.

*
De Ieperse toneelkringen CrescendoThuynegilde brachten op 16 en 17 april,
naar aanleiding van de Goede Week, een
evocatie van het Passiegebeuren, onder
vorm van een bloemlezing uit werken van
Pucet, Hoffman, Cantens, Claudel, Andres
en Fodor. Regie en montage was van declamator Gerard Vermeersch, die persoonlijk de gekende monoloog 'Het verraad
van Judas ' van Paul Claudel verzorgde.
Te Deinze ging op 8 april de grote
Canteclaerstoet uit. Ontwerper was ons
redactielid drs. Frans Vromman. Ernest
Verkest uit Tielt tekende de propagandaaffiche en verscheidene koppen uit de
stoet. Arno Brys zorgde voor de kostuumontwerpen. De belangstelling was zeer
groot.
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brug waarover zij het kontakt konden leggen met de mens uit de bekeringsgebieden.
De kulturele aktiviteit, zoals ze blijkt uit hun pennevruchten, is er meestal op
gericht de gesteltenis te achterhalen van het yolk, en zodoende zich trachten met
dit yolk te vereenzelvigen, om van uit dit veroverd standpunt de nieuwe broeders
beter te begrijpen en dus oak onvervalster en efficienter te beminnen.
Goethe kon het van hen afgekeken hebben, Coen hij schreef dat de hoogste opgave
van alle kunsten is, het besef bij te brengen van een hogere waarheid.
Scheut heeft in zijn missiegebieden de kulturele aktiviteit gebruikt als cmhulsel
voor de imperatief der goddelijke Boodschap. Dit is ten slotte zo menselijk dat
het, bij ernstige werkers, spontaan gebeurt. Kunst en godsdienst zijn steeds geneigd samen te gaan.
In haar wezen is de kunst — de superlatief van kunnen en symptoom van beleefde kultuur — een parareligleuse werking : in de kunst zoekt de mens naar
het beeld, dat hij zichzelf van God weet te zijn, — en dat hij het gemakkelijkst
bereikt in het creatief vermogen — het meest menselijke beeld van de Schepper
--, in het kunnen, in de kunst : het hoogtepunt. De synthese van dit alles is
kultuur,
Rond het vcrmelijke van de uitingen der levenskunst en rond de toenaderingsmodaliteiten werd door Scheutisten veel bestudeerd en geschreven. We herhalen,
het gebeurt allemaal zo spontaan : beschaving brengen houdt in dat we de kristelijke Boodschap, die van de mensen menselijke mededelingsvormen vraagt, overdragen langs bepaalde kunst- en kultuurvormen. Het eerste wat we zoeken : welke
zijn deze vormen, vatbaar voor het yolk dat ons wordt toevertrouwd ? We bestuderen zijn taal, zijn folklore, zijn rechtspraak, zijn letterkunde, zijn legenden
en volkswijsheid, zijn liederen en zijn toneel. Op dit gebied zou een fijnzinnig
archivaris een onbetaalbare synthese kunnen opmaken uit wat door Scheutisten
werd bedacht en bijeengezameld.
Voor het welslagen is het noodzakelijk naar de geest van het yolk te borer. Oppervlakkigheid schilfert of en toont de naaktheid nog naakter dan voorheen. Gustave Le Bon schreef in dit verband een wijsheid neer, die de leidraad moest zijn
voor alien die ,instaan voor ontwikkelingsgebieden : quelques annees suffisent

pour civiliser rintelligence d'un peuple. Il faut des siecles pour civiliser son caractere. En beschaven is het karakter vormen, niet uitsluitend het verstand.
Dit jaar bestaat Scheut honderd jaar : korte tijd in de geschiedeins van de diepere
beschaving van een yolk, — en er zijn heel wat volkeren waarvoor Scheut zich
heeft ingezet, vooral nadat China zijn poorten sloot. Kongo, Philippijnen, Indonesia, Zuid-Amerika, Japan, Noord-Amerika...

kunstecho's

ontmoetingen
Naar aanleiding van het eeuwfeest maken we een familiebilan op : een tussentijds
overzicht, beperkt tot wat de West-Vlaamse Scheutisten aan kristelijke kultuuruiting of kunstspreiding - alle toenaderingsvormen incluis - hebben verwezenlijkt in China, in Kongo of in de Philippijnen : de andere arbeidsvelden zijn nog
te jong opdat men er zich kultureel reeds op zijn gemak zou voelen.
Met dit overzicht wordt een eerste bestaanseeuw afgesloten, om met verrijkte ervaringen in de meeste uithoeken van de wereld, en met de genade der martelaren
en der helden een tweede bestaanseeuw in te gaan, waarvan wij ons afvragen
wat zij geven zal, wetend dat er geen keuze is binnen het Tolstoj-dilemma :
wojna i mir... oorlog en vrede.
China : de drie gebroeders Kervijn, Gabriel (Hooglede 1883, China 1908, t 1 944),
Jozef (Brugge 1877, China 1902) en Louis (Hooglede 188o, China 1905, t 1939)
schreven over de inlandse gebruiken in meerdere bijdragen. Antoon Mostaert
(Brugge 1181, China 1905, USA 1948) schreef over Chinese folklore, geschiedenis,
ethnologic, en stelde tevens een Mongools-Frans woordenboek en een Mongoolse
spraakkunst op. Jozef Mullie (St Denys 1886, China 1909, Belgie 1931) is een
Sinoloog met wereldfaam, die thans in Europa een paar universiteitszetels bezet,
en grondige studies publiceerde over de Ch i nese spraakkunst en de Chinese letterkundige taal. Valeer Rondelez (Roeselare 1904, China 1931, Belgie 1946) leverde,
naast historische bijdragen over Scheut, enkele reportages over China. Louis
Schram (Brugge 1883, China 1909, USA 1948, Belgie 1958) schonk ons merkwaardige sociale, ethnologische, historische en religieuze studies over China. De
gebroeders Serruys, Henri (Heule 1911, China 1936, USA 1948) en Paul (Heule
1912, China 1937, USA 1949) schreven gewaardeerde bijdragen over inlandse
gebruiken; Paul is bovendien een bekend Sinoloog. Dries Van Coillie (Roeselare
1912, China 1939, Belgie 1 954) was zeer aktief in de Chinese middens van radio
en kunst; ontleedde in De Enthousiaste Zelfmoord de communistische praktijken
in China en bereidt een grondige China-studie voor op aanvraag van een Dujtse
uitgeverij.
Kongo: Leo Bittremieux (Sijsele 188o, Kongo 1907, t 1 945) is een der meest
bekende taalkundigen en folkloristen, die Kongo heeft gehad. Onvermoeid bestudeerde hij de taal, de zeden en de gebruiken der Mayombe; in zijn vele verhalen leert hij ons de Mayombse volkskunst, taal en andere kunsten van NederKongo. Mgr. August De Clercq (Avekapelle 1870, Kongo 1893, t 1939) schreef de
eerste spraakkunst van het Tshiluba en een woordenboek Tshiluba-Frans; tevens
andere vormende essays waaruit zijn kennis van de Bantu-ziel blijkt. Omer Degryse (Eernegem 1913, Kongo 1947, Seigle 1957) is thans Generaal Overste van
Scheut; voor zijn afreis naar Kongo schreef hij Christelijk Humanisme (2 dln) en
sindsdien sterk opgemerkte essayistische bijdragen over de psychologische aanpassing van het missiewerk aan yolk en omstandigheden. Mgr. Georges Six
(Vlamertinge 1887, Kongo 1914, t 1952) lieu enkele religieus-didactische werkjes
na. Marcel Storme (Stalhille 1921, Kongo 195o, Belgie 1958) schreef zeer gewaardeerde werken over de geschiedenis van. Kongo, vooral in verband met de evangelisering. De waardering blijkt uit zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Akademie voor Overzeese Wetenschappen.
Philipp ij nt e n : Alfons Claerhout (Veurne 1892, Phil. 1921) is een populaire
verteller van wat zich afspeelt in zijn poetisch bergland. Een verhaal over zijn
Igorotten verscheen bij het Davidsfonds. Napoleon Flameygh (Roeselare 1888,
Kongo 1913, Belgie 1913, Phil. 1931, Belgie 1957) schreef voor de jeugd graag
gelezen missiespelen, -liederen en -gedichten. Frans Lambrecht (Kortrijk 1895 Phil. 1924) is een specialist in de ethnologic; in wetenschappelijk verantwoorde
studies ontleedt hij de folklore, de zeden en de gebruiken van de Igorotten. Maurice Vanoverbergh (Ooigem 1885, Phil. 1909) is een der vermaardste taalkundigen
van de Philippijnen; h'j legde de rijke taalschat van het Ilokaans (een der bijzonderste dialekten) vast met spraakkunst en woordenboek. Georges Vromant
(Kortrijk 1879, Phil. 1909) is een kerkelijk jurist met wereldfaam, daarbij het inlands recht afwegend; schreef ook meesterlijke handboeken voor godsdienstonderricht voor intellektuelen.

A. Verthe

ANTWERPEN
Een nationale tweejaarlijkse orgelprijskamp
'Prijs Al. Papen ' gaat door in het Antwerps Conservatorium in de loop van
maart '63. Voorwaarden en nadere inlichtingen over deze zeer belangrijke prijskamp zijn te bekomen bij dhr. Directeur
van het Conservatorium, S. Jacobsmarkt
Bovendien kan men op hetzelfde adres inlichtingen bekomen over de A. De Vleeshouwersprij s voor compositie. Opgave :
Choraalpartituur voor orgel van ongeveer
10 minuten, in te zenden voor juli 1962.

BRUGGE
*
De aangekondigde uitvoering van de
negende symfonie van Beethoven in de
stadschouwburg kende een ongekend succes vanwege het publiek en was tevens een
evenement op muzikaal gebied. De Cantares, samen met het Nationaal Orkest onder de leiding van Andre Cluytens, brachten het groots koraalgedeelte op meesterlijke wijze ten gehore; koorleider Aime
Dehaene beleefde een triomfdag. Velen
werden in hun mening bevestigd dat Cantores werkelijk het beste koor is en blijft
van het land.
*
Het gemengd koor Cantores is reeds
aan het vierde nummer van zijn kontaktblad ' Canto '. Het gaat hoofdzakelijk over
de componisten Beethoven en Barraud,
van wie het koor werken in zijn repertorium opnam. Abonnement ioo F, Postrek.
4097.48, seer. Engelse straat 18, Brugge,
t. n. v. dhr R. Dewitte.

*

De Gulden Vlies-tentoonstelling.

De lijst van de toegezegde werken bevat
reeds 15o titels waaronder enkele bekende
schilderijen : het Portret van Robert de
Masmines van de Meester van Flemalle,
uit de verzameling Thyssen, Lugano; het
Portret van Boudewijn de Lannoy van Jan
van Eyck, het Portret van Filips de Goede
van Rogier van der Weyden en het Portret
van Adolf van Kleef van Jan Mostaert, uit
de voormalige Staatsmusea, Berlijn; het
Portret van de Onbekende Ridder van het
Gulden Vlies door Jan Gossaert uit de National Gallery, Ottawa; het Portret van
Floris van Egmont uit het Mauritshuis, Den
Haag; het Portret van Keizer Karel van
Bernard van Orley, uit de National Galleries of Scotland, Edinburg; het Portret van
Alexander Farnese van Tintoretto, uit het
Museum of Fine Arts, Boston; het Portret
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van Ladislas Sigismond, koning van Polen
en Zweden, van P.P. Rubens, uit het Metropolitan Museum, New York; het Portret van Karel III van R. Mengs uit het
Museum Nicional de Arte Antiga, Lissabon; het Portret van Leopold, Groothertog
van Toscane, van R. Mengs, uit het Prado,
Madrid; het Portret van Jan, Graaf van
Nassau, van A. van Dijck, uit de Bayerische
Staatsgemaldesammlungen, Munchen, en
het Portret van Ferdinand van Aragon,
van de Meester van de Maria-Magdalenalegende, uit de voormalige Staatsmusea,
Berlijn.
Er zijn ook reeds tal van juwelen toegezegd, waaronder de Gulden Vliesjuwelen
van de hertog van Wellington, uit een partikuliere verzameling te Londen; van het
Huis van Wittelsbacker, uit de Schat van
het Residenzmuseum, MUnchen en van het
Huis van Rirstenberg, uit een Beierse verzameling. Ook de wapenuitrustingen van
Filips de Schone (Wenen), van Maximiliaan
II (Wenen) en van Christiaan II (Kopenhagen) zullen er te bezichtigen zijn.

GENT
*

Teresia-prijsvraag

De prijsvraag voor Teresia-afbeelding, uitgeschreven door de tijdschriften Teresia en
Therese, kende een ongewoon succes : niet
minder dan 229 kunstenaars lieten zich inschrijven. De jury — waarbij wij M. Witdouck en Roger Bonduel opmerkten —
kende de eerste prijs ex aequo toe aan Jos.
Hendrickx (Antwerpen) en Jozef van Gans-

beke (Kruishoutem). Er werden verder nog
twee tweede prijzen uitgereikt, evenals talrijke bijzondere vermeldingen.

HARELBEKE
•

Studiereis.

De Kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek richten op 3 juni e. k. een studiereis
in naar Brussel. Programma : bezoek aan
de Albertina (miniaturen en handschriften
uit Oostenrijk) en aan het Paleis voor
Schone Kunsten (Goud van Peru, de Schat
der Inca's). Inschrijven voor 20 mei bij het
Secretariaat, Pevernagestraat 115, Harelbeke. (Prijs : loo F).
Naar uit officieuze bron vernomen
*
wordt, zou het Atelier Plastische Kunsten,
in 1959 door de Kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek gesticht, met ingang
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Roger Bonduel : Tabernakel, bestemd voor het St.-Pauluscollege te Wevelgem.

Gewijde kunst 62 te Brugge
Het Huidevettersplein ligt in het bedrijvig centrum van toeristisch Brugge. Daar
staat het Hudevettershuis waarin het expositiecentrum van het Provinciaal Comae
voor Kunstambachten en Industriele Vormgeving in West-Vlaanderen is ingericht.
De werking van dit Comite, onder voorzitterschap van Mr. A. M. Botte en waarvan de heer G. Schelpe met ijver het secretariaat waarneemt, is niet alleen op het
practische gebied voor gelnteresseerden richtinggevend gebleken, maar door een
aanhoudende reeks van merkwaardige tentoonstellingen werd meteen het grote
publiek vertrouwd gemaakt met de geest en de schoonheid van het moderne
ambachtstuk.
Van 14 april tot 7 mei had in beide heerlijk-aangepaste zalen van dit huis een
tentoonstelling plaats : Gewijde Kunst 62. Onder het groot aantal bezoekers mocht
men Eerste-Minister Th. Lefevre en Minister A. Declerck — bemoedigende belangstelling — noteren. De inleiding werd gebracht door Z. E. Heer Dr. A. Smeets
uit wiens toespraak ons de passage opviel over werk en invloed van. Z. E. H.
Michiel English. (Het ware volgens de inleider wenselijk dat een bedreven kunsthistoricus een synthese zou realiseren van de zeer verspreide geschriften van M.
English; — hieruit zou een verzamelwerk van grote documentaire waarde ontstaan : een spiegel van het levenswerk van de West-Vlaamse vorser. Ook zou de
bibliotheek van M. English, met haar waardevolle boeken en documenten, niet
voor Brugge en West-Vlaanderen mogen verloren gaan).
De tentoonstelling Gewijde Kunst 62 — aangepast aan de sfeer van Pasen — is
een selectie uit het werk van binnen- en buitenlandse kunstenaars, aangevuld met
enkele waardevolle stukken van oude kunst. Voorbeelden van de thans heersende
voorliefde voor glas en beton vinden wij bij de beloftevolle Jan Patoor, de
degelijke Michiel Anneesens en het huis Perignem, pvba, dat ook voorwerpen
in keramiek tentoonstelt. Andere deelnemers zijn Lucien De Gheus, met keramiek
en houtsculptuur, Cyriel Maertens, met een sobere kruisweg ; August Michiels,

Noreille, Michel Olyff en Rogier van de Weghe : bemoedigend keramiek en
kunstsmeedwerk. Een mozalekstuk van Gilbert Swimberghe, een fraai stukje yolkskunst van Jules Traen, drie kruiswegstaties van Jose Vermeersch en een wijwatervat van Jan. Nolf vragen bijzondere aandacht.
Roger Bonduel stelt vier stukken smeedwerk voor, waarvan vooral een tinnen
paneel en een tabernakel opvallen. Dit laatste, vervaardigd voor de collegekapel
van Wevelgem, zal eerlang tentoongesteld worden op een internationale tentoonstelling te Salzburg. Deze kunstenaar heeft hiermede aan zijn opmerkelijke reeks
tabernakels een indrukwekkend exemplaar toegevoegd.
Ook het buitenland, beperkt tot Zwitserland en Duitsland is, veelal door afbeeldingen, vertegenwoordigd. Wij citeren de namen van Burch-Korrodi (Zurich), Elis.
Treskow (Keulen) en Otto Zweifel (Luzern). Van doze laatste is dokumentatie
j02.

tentoongesteld van een reeks miskelken.
Inzendingen, die zowel sfeer als voornaamheid bepalen, werden gedaan door de
uitgeverij Desclee de Brouwer, het Huis Grosse en de uitgeverij Lannoo. Een vergelijkende indruk met de religieuze kunst uit vroegere eeuwen werd mogelijk
gemaakt door borduurwerk en enkele oude beelden uit de verzamelingen van
Luc. Carton, E. H. Anneesens, Albert Lebbe, Gerard Vermeulen en de kerk van
Fosses-bij -Namen.
Deze tentoonstelling onderlijnt de belangrijke werking van het Comae voor Kunstambachten die tot hiertoe eerder te schaars in het licht werd gesteld.

Lucien Dendooven
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van 1 januari 1962 door de Staat erkend
worden.

* Het Madrigaal, de nationale federatie
van katholieke zangkoren, hield op 28 april
te Herentals zijn jaarlijkse vergadering. De
samenkomst begon te 15 h en werd opgevat als een koordag.

Cantabile. Na het concert : afroeping der
koren, die tot de finale worden toegelaten,
finale, die dan doorgaat op 6 mei van 15
tot 18 h, gevolgd door de proclamatie en
de plechtige overhandiging der prijzen en
bekers. Vermelden wij nog dat het Brugs
Madrigalenkoor o. 1. v. Hilmer Verdin zich
onder de deelnemers bevindt. Het C. V.
K. V. wenst koor en dirigent bij voorbaat
van harte succes toe.

IEPER

LESBOS (Griekenland)

*
Het gemengd koor Richten organiseerde onder het motto ' leper zingt ' op 1 4
april in de stadschouwburg een optreden
van vier Ieperse koren met werken van
Ieperse toondichters of op tekst van leperse dichters, met de medewerking van het
Kamerorkest van dezelfde naam. Tot slot
werd een Iepercantate gezamenlijk uitgevoerd.

* Internationale Zomeracademie

HERENTALS

KORTRIJK
Ter gelegenheid van de Guldensporen*
feesten zal in het stadsmuseum gedurende
de maand juli de tentoonstelling ' Kortrijk
door de eeuwen heen' worden gehouden.
Het comit6 doet beroep op al wie historische documenten, etsen. gravures, enz., bezit die voor deze tentoonstelling kunnen
in aanmerking komen. Schrijven : dhr.
Aime Pauwels, Saverysstraat 16, Kortrijk.
De stukken worden verzekerd.
Op 14 april ging te Kortrijk in het
*
stedelijk museum de opening door van de
tentoonstelling Pro Cortoriaco; deze vereniging werd gesticht naar aanleiding van
de archeologische vondsten, gedaan op de
Walle en elders. Het gaat over de Romeinse periode van Kortrijks bestaan.
Tot t juni wordt in de bovenzaal van
*
het Kortrijkse museum een tentoonstelling
uit de verzameling Tony Herbert gehouden
(werken van Permeke en Tytgat). Deze
expositie werd geopend in aanwezigheid
van de eerste-minister.

KNOKKE
*

Europese Beker voor Gemengde Koren

Het programma van deze belangrijke wedstrijd werd thans bekend gemaakt. Op 5
mei a. 5. : Opening van de wedstrijd, met
schiftingen in de grote zaal van het Casino. 's Avonds groot Concert, ingericht
door de Vlaamse Toeristenbond. Treden
op : het Westvlaams Orkest en het koor

Het secretariaat van de Internationale Zomeracademie Mithymna ol-ganiseert in de
komende zomer opnieuw een ontdekkingsreis naar Griekenland en meer speciaal
naar het eiland Lesbos, met vrije cursussen
voor schilderkunst, tekenen, grafiek en fotografie. De reis heeft plaats van 14 juli
(vertrek in Nederland) tot 20 augustus 1962
en kost f goo, omzeggens alles inbegrepen.
Nadere inlichtingen en inschrijving bij bovenvernoemd secretariaat, Burg. Schooklaan 2, Hilversum (Nederland). Marcel Callaert, de actieve voorzitter van de Kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek, is
correspondent van de inrichtende Vereniging.

MONSTER

Rauxel gastvoorstellingen geven te Brugge,
leper en Kortrijk.

OOSTENDE
*
Men bereidt de viering voor van het
honderdjarig bestaan van de stedelijke biblioteek, die ongetwijfeld een der belangrijkst e stadsbibliotheken van het land is
geworden. Onder de leiding van dhr. bibliothecaris Vilain geschiedt thans de inrichting der nieuwe lokalen in het Feestpaleis.
.

*
Dit jaar wordt opnieuw een orgelconcert gegeven in de St.-Pieter en Pauluskerk
op 5 mei te 20 h 3o. De nederlander Jan
Schmits, titularis van St.-Jacobs te Den
Haag, verleent zijn medewerking. Wij hopen dat de initiatiefnemer orgelist Stefaan
Dombrecht ook dit jaar het verhoopte succes zal kennen.

ROESEL ARE
*
De bond der grote gezinnen van Roeselare richtte gedurende de maand maart
een wedstrijd in voor kindertekeningen,
met tentoonstelling in het plaatselijk Arsenaal. Ons redactielid, de directeur der
plaatselijke academie, Jozef Seaux was
voorzitter van de jury, die de selectie deed
en de prijzen toekende.

* Uitwisseling culturele manifestaties

WEMMEL

Evenals in 196o en in 1961 zullen de Provincie West-Vlaanderen en de Landschaftsverband Westfalen-Lippe ook dit jaar culturele manifestaties uitwisselen.
Op 28 april werd te Munster, hoofdstad
van Westfalen, een Westvlaamse literaire
dag gehouden. Te 11.3o h werd in het Landesmuseum fur Kunst and Kulturgeschichte
een tentoonstelling geopend, gewijd aan de
letterkunde in West-Vlaanderen van Gezelle tot heden; zij werd ingeleid door Prof.
Dr. Schulte-Kemminghausen. In de conferentiezaal van het museum had te 20 h
een literaire avond plaats, met een lezing
door Prof. Dr. R. F. Lissens over de Nederlandse letterkunde met bijzondere aandacht
voor het aandeel van West-Vlaanderen
daarin, gevolgd door voordracht van romanfragmenten en gedichten door de Westvlaamse declamators Antoon Vander Plaetse en Gerard Vermeersch. De tentoonstelling te Miinster zal gedurende een tweetal
weken voor het publiek kosteloos toegankelijk blijven. Gelijkaardige manifestaties
worden nog voor het najaar voorzien. Aanyang oktober zal het Landestheater Castrol-

*

Poeziedagen

De inzendingen voor de Prijs der Vlaamse
Poeziedagen en de Basiel De Craeneprijs
moeten voor 1 juni toekomen op het secretariaat der Poeziedagen, Hugo Verrieststraat 24, Wemmel. Er zijn prijzen voorzien
van 5.000 en i.000 F, voor onuitgegeven
gedichten. Er wordt ook een wedstrijd uitgeschreven voor een poetisch en literair
verantwoorde ' chanson '-tekst. Nadere inlichtingen bij hogervermeld secretariaat.

Wij dringen bij onze abonnees nogmaals
aan om hun
ADRESWIJZIGINGEN
dadelijk kenbaar te maken aan onze
Secretaris van Administratie,
Polenplein 5, Roeselare.
Vergeet U a. u. b. niet tevens ook uw

oud adres te vermelden.
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westvlaamse kunstschatten

De Schilderijencyclus 'Het Vlas' van Emiel Jacques

De sociale belangstelling waarvan sommige Franse impressionisten blijk geven en die later, in krachtiger vormen en
nadrukkelijk belijdend van toon, tot uiting komt in het
werk van de Vlaamse expressionisten, heeft ook een rol
gespeeld in het oeuvre van de Westvlaamse schilder Emiel
Jacques, uit Moorslede (1874-1937).
Het valt uiteraard moeilijk na te gaan wat deze kunstenaar
ertoe heeft aangezet, in 1903 zijn keuze te laten vallen op
het thema Het Vlas voor de reeks van elf wandschilderij en
welke hij als laureaat van het Hoger Kunstinstituut te Antwerpen mocht vervaardigen voor een klaslokaal in de Jongensgemeenteschool aan de Balansstraat. Voorzeker ligt
het voor de hand dat de jonge Westvlaming zich aangetrokken gevoelde door een onderwerp dat hij van kindsbeen
of had gekend en dat hem nu toeliet de pieteit voor de geboortegrond uit te drukken. Ook de plastische mogelijkheden van het thema hebben hem aangesproken. Maar van
de andere kant vermoeden wij een invloed vanwege het
instituut zelf en bijgevolg van een tijdseigen mode. Ook de
Antwerpenaar Jozef Posenaer, die kort voor de eerste
wereldoorlog de Wandelzaal van de Vlaamse opera te versieren kreeg, had in 1901 als winnaar van dezelfde prijs als
Jacques, in een gelijkaardige richting gezocht. Belast met de
decoratie van een tekenklas in de lagere hoofdschool voor
jongens Oudaen, koos hij als onderwerp : De kunstnijverheid door de eeuwen heen. Wij stippen aan dat zowel Posenaer als Jacques leerling waren van Pieter van der Ouderaa, schilder van historische en religieuze taferelen waarin
het classicisme en het romantisme elkaar de hand reikten.
De belangrijke fresken van Puvis de Chavannes, o. a. over
het levee van de H. Genoveva in het Parijse Pantheon,
hadden niet nagelaten school te maken.
Met deze cyclus van Emiel Jacques wordt evenwel een kordate stap gezet in de goede richting. Het streng atelierwerk van Posenaer u,it 1901 ruikt nog naar archief en vermoeide verbeelding; dat van Jacques daarentegen is gegroeid uit het rechtstreeks kontakt met de natuur. In de
streek van Moorslede kan men nog de kerktoren en de
hoeve aanwijzen die hem voor model hebben gediend. Er
waait een frisse wind doorheen. Men bemerkt het aan zijn
bomen en aan de mensen op de akker; men hoort het aan
het geklepper en het gedreun van de werktuigen. De
Vlaschaard van Stijn Streuvels (1907) is niet veraf.
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Het pleit voor de persoonlijkheid van de 29-jarige kunstenaar dat hij zich reeds op dat tijdstip heeft kunnen bevrijden van het vervlakkend classicisme dat nog menig
wandschilderij uit die jaren beheerst en het het uitzicht
geeft van een brave levensgrote tekening gevuld met kleurtjes. Weliswaar tekent ook Jacques voortreffelijk. Hij bewijst het met zijn oorspronkelijke kijk op de figuren in het
landschap of met de weergave van bijvoorbeeld 'n weefgetouw (wat aan deze schilderijen een onmiskenbare historische waarde verschaft), bij de behandeling waarvan hij
voor geen enkel moeilijk raccourci terugschrikt. Doch hij
is vooral schilder. Zijn palet sluit aan bij dat van de Franse
impressionisten, aan wie hij zelfs een vrij grof pointillisme
ontleent en een zekere nonchalance bij het bloot laten
van het doek. Ondertussen treft hij de ju,iste tonaliteit van
het bekende landschap en van de gedempte klaarte die zo
belangrijk is voor de atmosfeer van het interieur.
Emiel Jacques lijkt ons een figuur te zijn uit een periode
van overgang. Enkele jaren later zal de jonge Constant
Permeke te Lateen zijn eerste impressionistische landschapjes borstelen in net dezelfde felle groene toetsen. Nog enkele jaren later zal deze de zwierige arbeiders en arbeidsters
van de academische Jacques omvormen tot aangrijpende
proletarische getuigen. Het ene en het andere beletten
niet dat de weinig bekende schilder uit Moorslede, die in
1937 te Chicago overleed, met zijn Vlas-schilderijen e. a.
'n oeuvre nalaat dat zowel ikonografisch als artistiek aandacht en waardering verdient 1
.

G. Gyselen

1 Over de betrokken schilderijencyclus is van dezelfde medewerker een
bijdrage verschenen in Biekorf 1962 I blz. 15 ss., met in bijlage, in oarspronkelijke spelling, de beschrijving van de opeenvolgende bewerkingen
van het vla3 die door E. Jacques op de elf taferelen werden uitgebeeld.
Ook over de omstandigheden waarin de cyclus ontstaan is, over de schilder
zelf en over de bestemming welke aan zijn schilderijen werd gegeven,
vindt men aldaar enkele bijzonderheden. Na restauratie werd de cylcus
overgebracht naar het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor
nijverheidsteelten, Instituut Arthur Olivier, te Beitem-Rumbeke, waar hij
in de bovcnhal een plaats heeft gekregen.

westvlaamse kunstschatten

•

Roten

Weven

Emiel Jacques
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Op het spoor van schilder Frans Denys uit leper?

Ter gelegenheid van het Millennium heeft het Stedelijk
Museum te leper een tentoonstelling gewijd aan Schilderijen
van de Pseudo-Karel van leper — Frans Denys ? — en zijn
school. Ten grondslag daarvan liggen de opzoekingen welke

W. E. H. Antoon Deschrevel zich gedurende twintig jaar
heeft getroost om enige klaarheid te scheppen in een typisch kunsthistorisch probleem. De benaming van de tentoonstelling vat goed de voorlopige draagwijdte samen van
zijn interessante hypothese.
In de loop van de vorige eeuw werden verscheidene pogingen ondernomen om een aantal anonieme werken te verenigen op naam van de schilder Karel de Foort van leper
(0 leper 151o, -I- Kortrijk 1562). Een toeschrijving a priori
bleek evenwel gemakkelijker dan een bewijsvoering op wetenschappelijke basis. Sommige schilderij en droegen immes
jaartallen van na de dood van deze kunstenaar. Toch vertoonden werken die behoorden tot de groep Karel van leper
in stijlkritisch opzicht een moeilijk te loochenen samenhang. Het valt enerzijds op dat het koloriet en de tekening
niet de minste twijfel overlaten dat wij hier staan voor het
werk van een en dezelfde schilder; anderzijds komen er zoveel jaartallen en familie-indicaties op voor dat geen enkel
van die schilderijen kan toegeschreven worden aan Karel
van leper. Het besluit ligt voor de hand : wij hebben hier
het werk van een ander schilder voor die wij voorlopig
wensen de pseudo-Karel van leper te noemen, luidde de

eerste conclusie van E. H. Deschrevel in zijn toelichting
op de catalogus.
In de loop zijner opsporingen heeft Deschrevel het toeschrijvingsveld kunnen verruimen. Zo belandde hij bij een
Nieuwpoorts altaar, waarover de kerkrekeningen vermelden
dat het geschilderd gedeelte besteld werd bij de Ieperling
Frans Denys. Hij meende daarop de werkwijze van de
pseudo-Karel duidelijk te kunnen herkennen. Dezelfde Denys, homoniem met de Antwerpse portrettist (1610-1670)
was reeds eerder opgedoken uit de archieven, en wel met
betrekking tot prestaties voor kerken te Duinkerken, Veurne, leper, Passendale en Diksmuide, tussen de jaren 1589
en i6o8. Zowel de periode als het arbeidsveld van ZuidWest-Vlaanderen vallen samen met deze waaruit het werk
van de pseudo-Karel stamt. De naarstige historicus durfde
daarom formeel besluiten : Het is dus mogelijk, en zelfs
zeer waarschijnlijk, dat Frans Denys te vereenzelvigen valt
met de pseudo-Karel. Een ander schilder die hiervoor zou
kunnen in aanmerking komen kunnen wij voor die periode
te leper niet aanwijzen. (...) Daarmede is echter de vraag
niet opgelost : of alle aan hem toegeschreven werken werkelijk van zijn hand zijn ? Wij zijn de eersten om hierbij
een zeker voorbehoud te maken.

Inderdaad blijven ook na deze tentoonstelling twijfels bestaan. Met betrekkelijke zekerheid kan men E. H. Deschrevel volgen bij het verenigen van een aantal schilderijen
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onder een en dezelfde naam — deze van Frans Denys, uit
leper ? — en hem om zijn geduldige speurzin gelukwensen.
Zijn hypothese zou uiteraard nog aan gewicht winnen kon
hij van Denys de schilderijen terugvinden waarover archiefteksten voorhanden zijn. Daartegenover dient voor enkele
andere werken geaarzeld, precies op grond van de stijlkritische argumentatie met behulp waarvan het corpus van
de pseudo-Karel kon worden gevormd. Dit is voorzeker het
geval voor het paneel Ester voor Ahasverus uit het Stadhuis van Nieuwpoort, met het jaartal 1578 op het onderschrift. In de onderstelling dat de datum betrouwbaar is,
komt dit fraai schilderij vrij vroeg in 'het oeuvre van de
meester. De kwaliteiten zijn nochtans onmiskenbaar. De
oplettende navorser heeft attent gemaakt op de twee personages uiterst rechts (links voor de toeschouwer), waarvan
een stellig een portret uitmaakt, wellicht dit van Pieter
Adriaens van wie het wapenschild op het onderschrift
prijkt. Hij vond een gelijkaardig gedeelte van de compositie
terug op het paneel Aanbidding der Wijzen met kanunnik
Fentin in het Sint-jansgodshuis te leper. De stichter wordt
daarop afgebeeld uiterst links zodat voor het personage
uiterst rechts — in de onderstelling dat het nogmaals
om een portret zou gaan, — cen andere funktie dient
gezocht, bijvoorbeeld een zelfportret van de schilder,
of gewoon maar een mede-figurant in het gevolg van de
Drie Wijzen. Het lepers paneel dateert uit 1617 en is dus
haast veertig jaar jonger dan dat uit Nieuwpoort. De gelijkenis in dat onderdeel van de compositie schijnt eerder
te steunen op ontlening dan op eenheid van hand; het
ouder schilderij lijkt onder artistiek opzicht beter; het jongere vertoont echter kentrekken die voor het corpus van de
pseudo-Karel als leidraad dienen. Men is geneigd te denken aan een typische relatie tussen meester en leerling,
maar dan blijft men omtrent de identificering van de eerste
in de onzekerheid.
Hoe dan ook, de tentoonstelling te leper heeft de kunstgeschiedenis baat bijgebracht. Terecht stelde de museumconservator 0. Mus in zijn voorwoord tot de catalogus vast
dat het de moeite loonde de rijke vrucht van de jarenlange
werkzaamheden van W. E. H. Antoon Deschrevel aan de
openbaarheid prijs te geven. Voor de eerste maal werden
schilderijen samengebracht waarvan men vermoedde dat
zij op naam mochten geschreven worden van een enkel
lepers meester. Dat er nu enig werk niet thuishoort in
het verkregen ensemble stelt geenszins teleur. De synthese,
tot dan toe opgebouwd op steekkaarten, foto's en voorbijgaande indrukken, kan nu, naar wij hopen, eerder worden
afgerond en tot klaarheid komen. En voor de nieuwe problemen die mochten gerezen zijn, zullen allicht de volgende
twintig jaar ruimschoots kunnen volstaan !
G. Gyselen

poetisch bericht
LICHTBERICHT VOOR MENSEN
Het kan worden vastgesteld dat er, op het gebied van de profane muzek, een groot tekort
heerst wat betreft het a cappella-genre, vooral dan in het eigentijdse. Dit tekort is voor
een groot gedeelte te wijten aan het gebrek aan passende teksten. Jacques Coryn, die dank zij
zijn activiteiten op muzikaal gebield i een duidelijk inzicht verwierf in hetgeen een a cappellatekst moet schreef in juli 1961 Lichtbericht voor Mensen, een tekst — daar legt hij
de nadruk op — bestemd om op muziek te zetten. De inhoud ervan wil het klimaat oproepen van de tijd, waarin wij leven, met als hoofdthema's het grandioos idiote verschil
tussen links en rechts, de tegenstellingen ' wet van God — wet van de mens 'Godmens —
wetmens ' en 'rood (halthouden) — groen (doorrijden) '; ten slotte rester slechts de hulpeloosheid en de pijn, veroorzaakt door het tegenover elkander staan van de mensen.
Dat Lichtbericht voor Mensen een werkelijk geschikte a cappellatekst is geworden, vindt
zijn bewijs in het feit dat toondichter Herman Roelstraete ermee de Provinciale Prijs 1961
voor Muzikale Compositie verwierf.
Bij gelegenheid van de creatie van het bekroonde werk op 5 mei te Kortrijk, drukken wij
hieronder graag de tekst of van ons medelid Jacques Coryn, die ook als een verdienstelijk
kunstschilder bekend staat.

Bleek wicht en zocht en teer
en rechts en links
wet wet
daar is de mens
wet wet
een mens een mens
een nieuwe bron
een spel
een spel van rechts
en links
van taal op mond
van taal en grond
in vlees en lichaam
open zonde
in zocht licht
He mens
(Liar is een mens.
Ver licht en schemergrauw
en rechts en links
weg weg
dar is de grens
weg weg
een mens een mens
en kijkt niet om
een wet
een wet van steen
en straf
van kind en man
van God en ban
in vlees en lichaam
horde waarde
en nachtzicht
mistslaap
daar rust een mens.

op de wet geboren,
tot ijs omvroren menselijke kegel warmt aan
en bloeitijd
man en vrouw en ogen in elkaar
op de weg staat de wet,
en op de lucht de wolken uitgeschreven Tangs de witte straal
van een ander land dat gaud is in een hemel —
gespreide benen, wijdopen armen
naar de richting van de wind, van de wet —
Waar is de weg van licht ?
waar de wet van licht ?
Rechts wenkt de wet van mensen op papier
en lomp geluid van stalen aangezicht dat open staat
en rook braakt en vuur
van de wet
van de wet
van de wet
op de weg van de mens,
de wegmens...
de wetmens —
de andere mens dan God
en vroeger de Godmens op de mensenwet... gebroken
Huilt geluiden rechts en links
links en rechts
huilt geluiden door de grond van rechts
de grond van links
En stilte voor de wet... stilte voor de wet...
die geluiden built... built
van links en rechts
van rood en groen.

Groen licht en door en weg
en rechts en links
rechts rechts
dat is de wens
wet wet
een mens een mens
een bataljon
een spel
een spel van rechts
en links
van staal op steen
van staal in steen
in vlees en lichaam
open wonde
en rood licht
Stop, Hoed
daar was de mens.
Dooft licht en rust en zeg
noch rechts noch links
weg weg
weg is de mens
wet wet
geen mens geen mens
een medaljon
een speld
een held, slagveld
om niets
dan woord en wet
dan moord en smet
in vlees en lichaam
open zonde
zonder licht
hij zocht
naar waar de mens ?
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poëtisch
bericht
poetisch bericht
KWATRIJNEN
KWATRIJNEN

Eendagsvlieg
haar niet
dat zij vandaag
vandaag moet
Het deert haar
niet dat
moet sterven
sterven
Hoe moeizaam
licht en
en 'tftleven
levenwint,
wint,
Hoe
moeizaam men
men ook 't't licht
slechts een
één ding
ding dat
dat zij
zij vreest
vreest tetederven
derven::
Er is
is slechts
geluk dat
dat men
men voor
voor een
één dag
dag vindt.
vindt.
Het kort geluk

Grafschrift
op Pablo
Pablo Picasso
Picasso
Grafschrift op
Hieronder ligt
slap,
Hieronder
ligt Picasso
Picasso bleek
bleek en
en slap,
De grapjas
grapjas is clan
dan eindlijk
eindlijk overleden,
overleden,
De
Men liet
liet 't't gespuis
gespuis der
der wormen
wormen slechts
slechts de
de grap
grap
Men
jas werd tot
tot een
een schilderij
schilderij versneden.
versneden.
De jas

BIJ
EEN HUILEND
HUILEND MEISJE
MEISJE
BIJ EEN
Ik
weet het
het niet,
niet, ik
ik weet
weethet
hetniet
niet
Ik weet
waarom
onbedaard verdriet
waarom een
een onbedaard
verdriet
spiegelt in
in je
je reeenogen.
reëenogen,
Is
zoveel tranen
tranen waard
waard??
Is het zoveel
Wat
heeft toch
toch je
je hart
hart bezwaard
bezwaard
Wet heeft
en
je schoudertjes
schoudertjes gebogen
gebogen?
en je
?
Dat
zo verwijtend
verwijtend bliift
hlijft
Dat je zo
kijken
en niet
niet eenmaai
eenmaal kijft
kijft
kijken en
kan ik
ik Langer
langer niet gedogen.
gedogen.
Als
ik de
de ware
ware reden
reden ken
ken
Als ik
waarom
schreit en
droevig bent,
bent,
waarom je
je schreit
en droevig
mag
dan je
je tranen
tranen drogen
drogen??
mag ik
ik dan
GIOVAN
DELOOF
GIOVAN DELOOF

Kwatrijn
kleine terts
terts
Kwatrijn in kleine
Er is
is verdriet
verdriet dat
dat men
men niet
niet meer
meer vergeet
vergeet::
Er
Het plots besef
besef nit
uit een
een geheim te
praten
Het
te praten
laten
En lange
Langenachten
nachten die
die ons
ons wakker laten
Omdat
brieven ongeschreven
ongeschreven weet.
weet.
Omclat men
men brieven
KL4.US
R. EVERS
EVERS
KLAUS R.

*

SONNET
SONNET

AGADIR
AGADIR
Eén
Een ogenblik
heeft de
de stilte
stilte
luidop
geknikt
luidop geknikt
luidop
gelopen
luidop gelopen
tussen loodrechte
loodrechte muren.
muren.
Eén
Een ogenblik
heeft het
het geduurti
geduurd
aan de
de wanden
wanden
zwammen aan
als vissen
vissen vrijuit
vrijuit
zwommen als
en
kindergezichten
en kindergezichten
hoog
ruit
hoog aan
aan de
de ruit
van
elk huis
huis
van elk
vielen uiteen
uiteen
als
klanken.
als
HEDWIG
SPELlERS
HEDWIG SPELLERS
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De
het deel
deel der
der goden,
goden,
De wijsheid is het
der
geboren
der kinderen
kinderen die nooit geboren
de
dood uithollen
uithollen tot een
een grote
grote
de dood
leegte
ontkomen
leegte- zijzijontkomen
aan
menszijn. Zo
Zo de
de dingen
dingen
aan 't menszijn.
binnen
elkanders wezen dringend
dringend
binnen elkanders
hollen
tot niets
niets clan
dan stilte
stilte
hollen het uit tot
en
harmonie:: een
en harmonic
een bijna
dood
... Niet
Niet om
om de
de sprong
sprong
dood zijn
zijn...
geeft
dood ons
ons angst
angst pilaff
maar om
om
geeft dood
dat
tussen twee
twee lichten.
lichten.
dat donker tussen
Een
... Wijsheid
Wijsheid:: de
de dichter
dichter
Een niets
niets...
wéét
dan de dwaas.
dwaas. Of ligt
ligt er
er
weet minder dan
ook schoonheid
schoonheid ondergronds
ondergronds?
?
WILLY
SPILLEBEEN
WILLY SPILLEBEEN

vakliteratuur
Zo was Jan Boon. Uitgave Artistenfonds,
Rockoxhuis, Antwerpen, 1962 (241 blz., 29
foto's - gebonden : 169 F; bijzondere prijsvermindering voor scholen en openbare bibliotheken).
Het moet zijn dat het zeer verzorgde huldealbum Zo was Jan Boon een vlot succes
kende, want men is al aan de tweede uitgave toe. De eerste druk verscheen in december 1961, naar aanleiding van het overlijden van de Heer Jan Boon, en was weldra uitverkocht. Een vijftigtal auteurs belichten ' De Vlaamse Gentleman ' in bijna
evenveel korte hoofdstukjes; het zijn als
zoveel in memoriams, die, globaal genomen, op een merkwaardige wijze aan de
veelzijdige persoonlijkheid van Jan Boon
gestalte geven en aantonen, zoals Minister
R.-A. Van Elslande in zijn bijdrage zegt,
„ welke de betekenis van deze begenadig-

de man voor de kulturele ontplooiing van
het Vlaamse yolk is geweest ".
Zo zien wij steeds de drie perioden uit het
leven van Jan Boon opnieuw belicht worden, telkenmale van uit een andere gezichtshoek : zijn periode als reorganisator,
secretaris en directeur van Het Vlaamse
Volkstoneel; zijn activiteit als journalist en
hoofdredacteur van 'De Standaard' en tenslotte zijn leven als Directeur-Generaal van
de B.R.T.
Antoon Vander Plaetse handelt — hoe kon
het anders ! — over de eerstgenoemde periode. Zijn hoofdstukje draagt de titel 'Et
tu, brute ! Hij schetst op een kloeke wijze hoe Jan Boon hem ' moest hebben' voor
Het Vlaamse Volkstoneel en hoe de beroemd geworden toneelgroep, onder de impels van Jan Boon, uitgroeide tot een ideale werkploeg, die de scheppingskracht en
de levenswil van het Vlaamse yolk over

de grenzen bracht, zelfs tot in Parijs.
Alle bijdragen, die het boek vormen, bespreken, ook al ware het nog zo bondig,
zou ons te ver voeren. Vermelden wij. uit
de tientallen ' hoofdstukjes ' nog even de
volgende : 'De Europese Vlaming, mijn
aristokratische vriend ' door onze medewerker Paul Collaer; 'De Belgische Radio
in de bezette stad 1940-1944 - Oorlogsherinneringen aan onze kinderen verteld
door Mevrouw Jan Boon en 'Een Voorvechter van uitzonderlijk formaat in dienst
van Vlaanderen en Christus ' door Pater
Dr. Jan Joos, c.i.c.m.
Het album wordt verlucht door een reeks
interessante foto's uit het leven van Jan
Boon.
Kortom, een zeer merkwaardige uitgave,
waarvoor het Artiestenfonds mag gelukgewenst worden !
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radio en afrikaans

dr. albert smeets

lorenz schultz

op korte golf

vlaamse kunst in zuid-afrika
louis vandenbrande

kunstecho's

ontmoetingen

uit antwerpen, breda, brugge, brussel,
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de samenstellers van dit nummer, alsmede de redactie van west-vlaanderen
stellen er prijs op hun hartelijkste dank
te betuigen aan zijne excellentie de ambassadeur van zuid-afrika te brussel;
zijne excellentie de ambassadeur van
belgie te pretoria;
mejuffrouw cecile schmidt, s. a. inligtingsdiens te pretoria;
de heer Ritter, cultureel attache bij de
zuid-afrikaanse ambassade te brussel,
die met raad en daad de verwezenlijking
van dit nr. hebben mogelijk gemaakt.

ons volgend nummer
(verschijnt in de loop van juli)

het gulden vlies
samensteller : antoon viaene

Hierdie uitgawe wat aan Suid-Afrika gewy word, stel een yolk, sy gewoontes en kultuurbesit aan 'n
ander voor. Dit is soos dit behoort. Bevriende, selfs bloedverwante, volke, wat in een beskawing deel, moet
mekaar ken, ja goed ken en mekaar verstaan. So word nog groter vriendskap gebou en behou.
Die verskillende bydraes in hierdie blad is blykbaar bedoel om 'n omvattende beeld van ontwikkelinge
sedert 194o op die gebied van die Afrikaanse taal en kultuur te gee. Daarmee sal die beter begrip waarna
soewe verwys ,is, in Belgie kan ontstaan van die verwante yolk wat tot gestalte gegroei het in die suide
van Afrika. Dit is des te meer nodig omdat in Europa gewoonlik aan die hele Afrika as Donker of Swart
Afrika gedink word, en vergeet word dat in die suide 'n bykans onbewoonde groot landstreek van dieselfde
werelddeel drie eeue gelede beset is vanuit Europa en tegelykertyd geestelik 'n deel van Europa geword het
en 'n stabiele brandpunt in Afrika van die Westerse beskawing en godsdiens is.
Die beter begrip behoort des te makliker te kom omdat ons volke nie net verwant is nie dog ook ons tale.
Dit is vir my steeds 'n bewys van die doeltreffendheid en lewenskrag van ons gemeenskaplike stamtaal
dat na drie eeue (met Afrikaans tot 'n groot mate afgesonderd) Afrikaans, Vlaams en Nederlands nog so
na aan mekaar staan. Dit bly steeds vir Vlaamse en Nederlandse immigrante na Suid-Afrika 'n aangename
ondervinding, byna 'n verrassing, om na 'n reis van duisende myle en in 'n ander Vasteland hulle
in 'n omgewing te bevind waar hulle tuisvoel en waar hul verstaan word, en nog meer, waar hulle
verwelkom word, nie slegs in 'n nuwe werkkring nie, maar in die gemeenskap, die kultuurlewe en op skool.
Taalverband is sekerlik een van die sterkste redes waaroor verwag word dat wedersydse vriendskap en
respek tussen die Dietse volke moet bestaan. Daardeur kan immers kennis van mekaar se probleme en
ideale en geloof in mekaar se opregtheid en eerbaarheid maklik oorgedra word.
Wanneer die indruk posvat dat daar verwydering kom, veroorsaak deur wereldstrominge, ideologies of
internasionale magspolitieke strewe, dan veroorsaak dit droefheid en pyn. In hierdie familie-verband van
volke mag daar geen misverstand of twis wees nie.
Suid-Afrika wil graag op elke moontlike gebied sy bande en verbindingswee, fisies en geestelik, met Europa,
en veral met die lande waaruit sy blanke bevolking afstam, behou en versterk. Die kultuur-verband tussen
die Afrikaner en die Vlaming waaroor dit veral by hierdie geleentheid gaan, behoort dus ook steeds, van
beide kante, besondere aandag te ontvang. Dit is in hierdie gees dat ek die inisiatief van West-Vlaanderen
met hierdie uitgawe so besonder hoog op prys stel. Ek wens horn daarmee geluk. Mag 'n vrugbare wisselwerking van gedagtes en belangstelling hieruit voortvloei.
DR. H. F. VERWOERD, Eerste Minister.
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Dit is met vreugde en diepe genoee dat ek hierdie uitgawe van West-Vlaanderen, gewy aan Suid-Afrika,
my land, verwelkom.
Weens die menigvuldige bande, van bloed, taal en gemeenskaplike kultuur- en geestesgoedere, wat ons
saambind, is dit natuurlik onnodig om ons twee volke aan mekaar bekend te stel. Nietemin is dit goed dat
die ware beeld van die een telkens aan die ander voorgehou word, inaggenome dat ons lande deur 'n of stand
van io,000 kilometer geskei word.
So sal hierdie uitgawe aan sy Vlaamse lesers die beeld voorhou van meer in besonder die kultuurlewe in
Suid-Afrika. Dit kan ek, en so ook my Ambassade, slegs van alley harte verwelkom. Want vir my persoonlik, soos vir my Afrikaanse taalgenote, is die kulturele bande met nederlandstalige Europa veel meer
as 'n toevalligheid wat met blote lippediens verheerlik word. Dit is iets kosbaars, iets lewends, jets wat
met lief de en sorg bewaar moet word.
Die bestaan van die Belgies-Suid-Afrikaanse kultuurverdrag getuig van die bewustheid van ons onderskeie
Regerings van die waarde van hierdie kulturele bande. Nogtans stel hierdie bande 'n verpligting wat ver
strek buite verantwoordelikhede van Regerings. Die kultuur leef in die siel van die yolk ; dit is deel van
sy hele wese. Daarom rus die plig in die eerste instansie op ons beide volke self om groter lewe en inhoud
te gee aan ons gemeenskaplike geestesgoedere en daardeur die bande wat ons saambind te versterk en nog
nouer aan te haal.
Dit is in die gees dat ek hierdie uitgawe begroet en besonders by die Vlaamse Volk aanbeveel.
Gelyktydig wil ek graag die Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond van harte gelukwens met hulle prysenswaardige inisiatief om hierdie uitgawe die lig te laat sien.
A. B. F. BURGER, Ambassadeur van de Republiek Zuid-Afrika te Brussel.
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Boodschap van Zijne Excellentie
de Heer
P. VANDERSTICHELEN,
Ambassadeur van Belgie
in de Republiek van Zuid-Afrika

Wanneer ik in 1942 voor het eerst voet aan wal zette in Zuid-Afrika, verwachtte ik, in de omgang, met
een vereenvoudigd Nederlands te zullen kennis maken. Wij volgden toen nog de spelling De Vries en
Te Winkel en al wat ik van het Afrikaans afwist was dat de schrijfwijze der woorden er zo fonetisch
mogelijk in was (vb. bataljon, konjak), dat er maar een lidwoord in gebruikt werd en er geen verbuigingen
meer in voorkwamen. Vender vermoedde ik dat de uitspraak deze van het Noordnederlands zou benaderen.
Hoe groot was dan ook mijn verrassing, toen ik na mijn aankomst onverwachts een gesprek beluisterde en
aanvankelijk dacht met landgenoten te doen te hebben. Deze onderhielden zich blijkbaar in een of ander
Vlaams dialect dat ik echter niet kon situeren. Slechts langzaam kwam ik tot het besef Afrikaans te horen.
En het geleek niet op Hollands maar op Vlaams ! Sedertdien heb ik reeds vele jaren doorgebracht in dit
land en ik ben meer en meer vertrouwd geraakt met zijn inwoners en hun taal (of juister talen), maar wat
het Afrikaans betreft, is mijn eerste indruk mij bijgebleven. Wanneer ik toevallig niets te verrichten had,
heb ik dikwijls zitten piekeren over de analogie met onze eigen spreektaal.
Prof. Dr. W. De Pauw, een landgenoot verbonden aan de Universiteit van Zuid-Afrika, heeft me eens
verteld dat het hoofdzakelijk verschil tussen het Afrikaans en het Noordnederlands en tegelijk de overeenkomst tussen eerstgenoemde taal en het Vlaams, ligt in de uitspraak van de aa. De Hollandse kaas is bepaald
anders dan de Afrikaanse en de Zuidnederlandse. Iedereen kan dit vaststellen. Bovendien is er nog een heel
stelletje andere eigenaardigheden dat het gesproken Afrikaans en het Vlaams dichter bij elkaar doet
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schijnen dan het A.B.N. van onze Noorderburen en de cultuurtaal van de afstammelingen van van Riebeeck
en zijn gezellen. Waarom bijv. zegt men hier (net als bij ons) : 'Kop of letter'. Boven de Moerdijk is het
toch 'Kruis of munt' ? Ik zou nog heel wat andere uitdrukkingen kunnen aanhalen.
De verklaring is, volgens mijn bescheiden mening, te zoeken in onze nationale geschiedenis. Wanneer
Antwerpen in 1585 moest prijsgegeven warden, toog een stroom vluchtelingen naar het Noorden. De stad

die Parma, dank zijn ontembare geestkracht, zijn militair vernuft en zijn menskundig beleid had kunnen
veroveren, verdorde als het ware onder zijn handen. Niet alleen ornderwille van de religie, maar omdat de
stremming van alle handel hen in hun bestaan trof, verlieten duizenden de stad — zoals er al duizenden
uit Brugge en Gent en Brussel en Mechelen en uit alle steden die in Spaanse handen vielen, weggetrokken
waren — en de meesten kwarnen naar Holland en Zeeland en versterkten daar het gereformeerde element en
voerden er tevens schatten van kapitaal, ondernemingsgeest en kennis aan. De rust en orde die Parma aan
Vlaanderen en Brabant bracht, hadden veel van de verstijving des floods. Daarentegen trokken zich de
beste levenskrachten van het Nederlandse yolk op het kleine stukje grond benoorden de rivieren samen.
Met deze woorden vat Prof. Geyl (Geschiedenis van de Nederlandse Stam. Herz. uitg. Amsterdam-Antwerpen,
1948, deel I, blz. 286-287), de toestand der Zuidelijke Nederlanden na de val van Antwerpen samen. De
invloed van de nieuw-aangekomenen moet, op ieder gebied en ook op dit van de taalontwikkeling in het
Noorden enorm geweest zijn. Volgens Prof. Dr. L. Grootaers (in Vlaanderen door de eeuwen heen, deel I,
blz. 34) moet de Brabantse uitspraak allengs de oudere wijze van spreken verdrongen hebben. Deze evolutie
moet reeds ver gevorderd geweest zijn wanneer de eerste kolonisten in de Kaap aankwamen. Hun taal kan
niets anders geweest zijn dan het Hollands dialect, rijkelijk vermengd met Brabantse elementen, dat zich
toen als beschaafde omgangstaal verspreidde en vastgelegd was in de Statenbijbel (bijna de helft van de
vertalers waren Vlamingen). Van 165o af, begint dan, in Holland, een reactie tegen de Vlaams-Brabantse
invloed. De schrijftaal blijft in Noord en Zuid dezelfde maar de spreektaal ondergaat een evolutie in de
afgescheiden provincien. Zonderling genoeg moet deze ontwikkeling beperkt gebleven zijn tot het Hollandse
moederland. De reeds in het begin van de 19 e eeuw verloren gegane Kaapkolonie heeft net als de Zuidelijke
Nederlanden de oude spreektaal behouden. De isolatie, reeds met de talrijke vreemde invloeden, hebben dan
het Afrikaans gemaakt tot wat het nu is. Een feit is dat de uitspraak ervan dichter bij die van het Vlaams
is dan bij die van het Hollands.
Bovendien heb ik me dikwijls afgevraagd of de Hollandse kolonisten niet in min of meer grote mate afstamden van Vlaams-Brabantse families, uitgeweken uit ons land gedurende de godsdienstoorlogen. Wie in
Pretoria wandelt, bemerkt vele personen die klaarblijkelijk van Hollandse afkomst zijn. Een hele andere
reeks typen gelijkt evenwel onmiskenbaar op mensen van bij ons. De tijd heeft me steeds ontbroken om
de vereiste genealogische onderzoekingen te verrichten ten einde deze hypothese te bewijzen. Deze studie

aanlokkelijk. Even zeer deze van de huiselijke gebruiken van de Afrikaners. Zoveel herinnert
aan onze gewoonten. Kan het U, beste lezer van West-Vlaanderen, dan verwonderen, dat ik me hier echt
schijnt me erg

thuis voel ? Spijtig genoeg moet ik (zoals Raymond Brulez het voor kort aardig formuleerde) weldra zeggen

In oktober 1962 ben ik Ambassadeur af. 1k had overwogen hier een huisje en een tuintje
te kopen en mijn oude dagen te sluiten in dit prachtig land en te genieten van zijn onvergelijkelijk klimaat.
Het hunkeren van een grootvader naar de kleinkinderen overzee heeft de bovenhand gekregen. Volgend jaar
verlaat ik Zuid-Afrika, maar dan met de hoop af en toe eens te mogen terugkeren. En het is mijn wens dat
de transportkosten van lieverlede mogen verminderen omdat meer en meer Belgen naar hier mogen komen
om land en yolk te leren kennen, want 'onbekend is onbemind' en 'uit het oog' is 'uit het hart'. En indien
ze mogen komen laten ze dan gerust A.B.N. met het 'Vlaams' accent spreken. Het is beter zo !
dat min tid ut is.

204

ARSENE
ARS
ENE BULTINCK

IHIIET lIEVIEN IN ZUID
= AfRIKA
ZUM-AFRIKA
I-- -A

Toen de
de Unie
Unie van Zuid=Afrika
in 1910
1910 tot
tot stand kwam,
Toen
Zuid=Afrika in
kwam,
waren de bewoners
waren
bewoners bijna
bijna uitsluitend
uitsluitend landbouwers,
landbouwers, al=
al=
hoewel het
het land
land toen reeds
hoewel
reeds bekend
bekend was voor
voor zijn
zijn rijke
rijke
goud= en
en diamantmijnen.
diamantmijnen. De
De opbrengst van
van deze
deze acti=
acti=
goud=
viteiten was
was echter
echter zeer
zeer laag,
laag, en
enzelfs
zelfsdedevoedsel=
voedsel=
viteiten
voorraden moesten
moesten vanuit
vanuit het
voorraden
het buitenland
buitenland aangevuld
aangevuld
warden. Er werd van
worden.
van overheidswege
overheidswege weinig gedaan
gedaan om
om
het verhogen
het
verhogen van
van de
de produktiviteit
produktiviteit aan
aantetemoedigen,
moedigen,
want het
want
het land
land werd
werd tot
totdedetweede
tweedewereldoorlog
wereldoorlog door
door
zijn regeerders als
als een
een afzetgebied
afzetgebiedvoor
voorGraot=Britannie
Groot=Britannië
beschouwd.
De protesten van
van de
de nationaal=denkende
nationaal"denkende Zuidafrikanen,
Zuidafrikanen,
die deze
deze verwaarlozing
verwaarlozing en roofbouw van 's's lands
die
lands paten=
poten=
tialiteiten als
hemeltergend beschouwiden,
beschouwden, stuitten op
op
tialiteiten
als hemeltergend
de verbeten
Engels=georienteerde
de
verbeten tegenstand
tegenstandvan
vandede
Engels=georiënteerde
regeringen, die
die een dergelijk
dergelijk streven
streven tot
tothoogverraad
hoogverraad
regeringen,
bestempelden.
Toen de Nationale
in 1848
Toen
Nationale regering
regering in
1848 aan
aan het
het bewind
bewind
kwam, werd
werd er
er onmiddellijk,
onmiddellijk, 'ander
onder de
deslagspreuk
slagspreuk::
kwam,
Suid.Afrika
Suid=Afrika Eerste
Eerste een omvattend
omvattend nijverheidsontwikke=
nijverheidsontwikke=
lingsprogramma
gezet. Waar
kapitaal uit
uit
lingsprogrammaop
op touw
touw gezet.
Waar het kapitaal
private bronnen
gebreke bleef,
de staat
staat in
in de
de
private
bronnen in
in gebreke
bleef, trad
trad de
bres en
en geweldige
geweldige 'ondernemingen
ondernemingen zoals
zoals Yskor
Yskor(Yster=
(Yster=
en Staalkorporasie),
Staalkorporasie), Sasol
Sasol(Suid=Afrikaanse
(Suid=AfrikaanseSteenkool=,
Steenkool=,
Gaskorporasie), Kop
Kop (Klipfontein
(Klipfontein Organiese
Organiese
Olie= en
Olie=
en Gaskorporasie),
Produkte), Foskor
Foskor (Fosfaat
(Fosfaat Ontwikkelingskorporasie)
Ontwikkelingskorporasie) en
en
Escom
Escom (Electricity
(Electricity Supply
Supply Commission)
Commission) werden
werden met
met
staatskapitaal
staatskapitaal in
in het
hetleven
levengeroepen.
geroepen.
uitwerking van
van deze
dezehoogst
hoogstgeslaagde
geslaagdeaanmoedi=
aanmoedi=
De uitwerking
gingspolitiek werd
merkbaar in
in de
de
gingspolitiek
werd door
door de
de jaren
jaren heen merkbaar
gedaantewisseling, die
die het
hetland
landvooral
vooralge=
ge=
phenomenale gedaantewisseling,
durende de
de laatste
laatste decade
decade onderging.
onderging.
oudere steden,
steden, waaromheen
waaromheenvele
velesecundaire
secundairenijver=
nijver=
De oudere
heden
heden zich
zich groepeerden,
groepeerden, moesten
moesten zich
zich aanpassen
aanpassen aan
aan
toestromen van
van een
eenwelvarende
welvarende massa
massaarbeiders
arbeiders
het toestromen
—
- zowel
zowel blank als
als niet=blank
niet=blank —
- vanuit
vanuit het
het platteland.
platteland.
In Johannesburg,
Johannesburg, Pretoria
Pretoria en
enKaapstad
Kaapstadbijvoorbeeld,
bijvoorbeeld,
warden
worden de
de geschiedkundige
geschiedkundige gebouwen
gebouwen uit
uit een
eenbewogen
bewogen
Victoriaans
Victoriaans tijdperk
tijdperk steeds
steeds meer
meer verdwergd
verdwE:l'gd door
door de
de
torenhoge kantoorgebouwen
kantoorgebouwen die
die deze
C:eze steden
steden reeds
reeds een
een
torenloge
onmiskenbaar
onmiskenbaar New=Yorks
New=Yorks silhouet
silhouet geven.
geven.
De
De dorpen
dorpen die
die rand
rondde
denieuwe
nieuweVrijstaatse
Vrijstaatsemijnschachten
mijnschachten
verrezen,
verrezen, boden
boden de
de moderne
moderne architect
architect de
degulden
guldengele=
gele:
genheid
genheid om
om tetepresteren.
presteren.Ruime
Ruimehandelscentra,
handelscentra,stad=
stad=

huizen,
hospitalen, kerken,
kerken, scholen,
scholen, sport=
sport= en
enspeel=
speel=
huizen, hospitalen,
parken
een
parken en zonnige woonbuurten
woonbuurten ontstonden binnen een
ongelofelijke
de eertijds
eertijds ruwe
ruwe vlakten.
vlakten.
angelofelijkekorte
kortetijd
tijd op
op de
Uitbreiding
volgen van het
het wegennet,
wegennet, de
despoor=
spoor=
Uitbreiding moest
moest volgen
wegen
en
de
s,taatsdiensten.
wegen
de staatsdiensten.
En
beleefde Zuid=Afrika
Zuid=Afrika binnen
een mental
tiental jaren
jaren
En zo beleefde
binnen een
een
genoemd
een gedaantewisseling die
die terecht phenomenaal genoemd
mag
is dan
dan ook
ook niet
niet teteverwonderen
verwonderen dat
dat
mag worden.
warden. Het
Het is
de
bezoeker haast onmiddellijk
onmiddellijk bij
bij de
de eerste
eerste kennis=
kennis=
de bezoeker
making
moderne land
uitroept:: "Maar
making met
met dit moderne
land verbaasd uitroept
„Maar
dit
Afrika niet
niet zoals
zoals het
het mij
mij voorgesteld
voorgesteld werd.
werd. Dit
Dit
dit is Afrika
is
Europa lt.
is Europa".
Maar
zijn vooral
vooral de
demijn=dumps
mijn=dumps :: de
de kunstmatige
kunstmatige
Maar het zijn
bergen
grijs graniet,
graniet, die
die in en
en
bergen van
van gouden
gouden zand
zand en
en grijs
om
Johannesburg en op
op de
de Vrijstaatse
Vrijstaatsevlakten
vlaktenopdoe=
opdoe=
om Johannesburg
men,
herinneren dat
dat Zuid=Afrika
Zuid=Afrika het land is
is
men, die
die eraan herinneren
dat op onmetelijke
onmetellijke minerale
minerale schatten
schatten gebouwd
gebouwd werd.
werd.
Goud,
koper, steenkool
steenkool en
en 'zink
zink warden
worden reeds
reeds
Goud, diamant, koper,
geruime
uitbaten van
van de
deminerale
minerale
geruime tijd
tijd ontgonnen.
ontgonnen. Het uitbaten
rijkdom
geschiedt nu
echter op
op grotere
grotere schaal,
schaal, vooral
vooral
rijkdom geschiedt
nu echter
van
het
goud,
dat
een
der
hoekstenen
van
de
deze
deze van
gaud, dat een der hoekstenen van de
Zuidafrikaanse
economie
gebleven
is.
Zuidafrikaanse economie gebleven is.
elektriciteitscentrales warden
worden meestal
meestalop
op
Zuidafrikaanse elektriciteitscentrales
de kolenvelden
kolenvelden gebouwd,
procent van de
de totale
totale
de
gebouwd, en
en 40
4o procent
steenkoolproduktie
het verwekken
verwekken van
vanelek=
elek=
steenkoolproduktie wordt
wordt tot het
trische kracht
kracht verbruikt.
verbruikt. Benevens
Benevens grate
grotevoorraden
voorraden
trische
steenkool,
het land
land haast
haastonuitputtelijke
onuitputtelijkehoeveel=
hoeveel=
steenkool, bezit het
ijzererts, en het is dan
dan ook
ook dd€' leverancier
leverancier van
van het
het
heden ijzererts,
goedkoopste ruwijzer ter wereld
wereld geworden.
geworden. Er
Er zijn
zijn vul=
goedkoopste
doende reserves
reserves aan kalksteen,
kaLksteen, nikkel,
nikkel, load,
lood, tin,
tin,anti=
anti=
doende
mOP.ium, zilver,
zilver, phosphaten,
phosphaten, titaan,
titaan, enz.,
enz., die
dieallemaal
allemaal
morium,
in mindere
mindere of
of meerdere
meerdere mate
mate ontgonnen
ontgonnen warden.
worden.
reeds in
reeds
Het prospecteren
prospecteren naar
naar 's's lands
landsminerale
mineralerijkdom
rijkdomwordt
wordt
onverpoosd '"oortgezet,
voortgezet, want men
men heeft
heeft nog
nogslechts
slechtseen
een
vermoeden van de
de rijkdom
rijkdom die
die in
inZuidafrikaanse
Zuidafrikaanse
flauw vermoeden
verborgen ligt.
ligt.
bodem verborgen
ongeveer 89
89 procent van
van de
de totale
totale minerale
minerale
Hoewel nog ongeveer
produktie tegen
tegen slechts
slechts de
deontginningskoster,
ontginningskoster,uitgevoerd
uitgevoerd
produktie
worden meer
meer en
enmeer
meergrondstoffen
grondstoffenplaatselijk
plaatselijk
wordt, worden
verwerkt. Aangemoedigd
Aangemoedigd door de
de regering,
regering, ontdekken
ontdekken
verwerkt.
steeds meer
meer buitenlandse
buitenlandse industrielen
industriëlen de
degunstige
gunstigebe=
be=
steeds
leggings= en
nijverheidsmogelijkheden, en
er
leggings=
en nijverheidsmogelijkheden,
en worden er
voortdurend nieuwe
nieuwe industrieen
industrieën in het
het land
landgevestigd
gevestigd
voortdurend
binnen betrekkelijk
betrekkelijk korte
kortetijd
tijdgulden
guldendividenden
dividendenaf=
af=
die binnen
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Een iypisch
Zuidafrikaanse
familie
aan de dis

werken. In vele gevallen wordt het oorspronkelijk be=
leggingskapitaal plus rente, bins slechts enkele jaren
door het Zuidafrikaanse filiaal volledig aan de moeder=
firma terugbetaald.
De Republiek heeft nu reeds het stadium bereikt waarin
de nijverheid niet alleen in grate mate aan de binnen=
landse vraag voldoet, maar zich ook reeds in de inter=
nationale handel laat gelden. In dit verband kunnen
vooral de chemische, metaal= en textielnijverheden ver=
meld warden. De voorspoed die uit deze nijverheids=
ontwikkeling voortvloeit, komt niet alleen Zuid=Afrika
zelf ten goede, maar projecteert zich ook op het buiten=
land, dat op zijn beurt bevoordeeld wordt 'door de steeds
stijgende uitvoerhandel naar de Republiek.

Ook het platteland reageerde op de stimulans van een
snel groeiende stedelijke bevolking. Overal, aan de
voet van de Drakensbergen, op de uitgestrekte Vrij=
staatse vlakten, in de Noordkaapse Karoo, het weelde=
rige Transvaalse Laeveld en de immergroene heuvel=
landen van het tropische Natal, vindt men de netjes
omheinde weiden en dreunen de tractoren over zorg=
vuldig bewerkte landerij en. En ook priemen in de
heldere lucht, de spitse kerktorens van landelijke dor=
pen, en wekken de witgekaikte hoevewoningen dikwijls
de indruk uit Vlaanderen op Afrikaanse bodem over=
geplant te zijn.
Een eerste probleem waarmee de Zuidafrikaanse boer
te kampen had, is de karige neerslag. De waterbronnen
waarover de Republiek beschikt, zijn zwak, liggen ij1
verspreid over dit uitgestrekte land, en zijn onderhevig
aan een geweldige verdamping. Deze toestand wordt
nog verergerd door het feit dat het gedurende de zes
droge wintermaanden — en in sommige streken langer
— in het grootste gedeelte van het land niet regent.
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Verder ondervindt men periodieke droogten die soms,
zoals het de laatste jaren het geval was, vrij ernstige
afmetingen kunnen aannemen. Tot overmaat van ramp
worden ,deze droogten meestal gevolgd door geweldige
stamen en de daarmee gepaard gaande overstromingen
die grond=erosie in de hand werken en veel waardevolle
bovengrond wegspoelen.
Het spreekt vanzelf dat water= en grondbewaring dan
ook als de voornaamste factoren beschouwd worden
voor de landbouw= en nijverheidsbloei van het land.
Een gespecialiseerd Departement van Watervoorziening
houdt zich voortdurend bezig met het ontwikkelen van
de bestaande, en het scheppen van nieuwe waterreserves.
Er werden in de laatste dekade reeds miljoenen besteed
aan besproeiingsschemas, reservoirs, enz. Dit werk
wordt onverpoosd voortgezet, hoewel het land nu reeds
voldoende watervoorraden bezit orn de verschillende
produktieve activiteiten van het dubbele der huidige
bevolking te onderhouden.
Aihoewel de opbrengst per ha., vergeleken met andere
landen nog zeer klein is, weet de Zuidafrikaanse boer
niet alleen tred te houden met de binnenlandse behoef=
ten, maar produceert thans surplussen die uitgevoerd
kunnen warden, of aanleiding gegeven hebben — samen
met de visteelt — tot het ontstaan van een belangrijke
conserven=nijverheid.
Deze prestaties zijn in de eerste plaats te danker aan
de ondernemingsgeest van de Zuidafrikaanse boer zelf,
die tot de meest progressieve ter wereld , behoort en niet
aarzelt am de nieuwste produktiemethodes te beproeven
en in de modernste mechanische hulpmiddelen te inves=
teren.
De schouwspelachtige economische vooruitgang van het
land heeft tot gevolg gehad dat de Zuidafrikaanse jeugd,

ongeacht ras of herkomst, zich niet langer beperkt ziet
tot de keuze van een loopbaan in de mijn= of landbouw.
Weinig jeugdigen ter wereld bevinden zich in de be=
nijdenswaardige positie van een suksesvolle toekomst
verzekerd te zijn, welke richting ook gekozen wordt,
want Zuid=Afrika ondervindt een nijpend tekort aan
geschoolde vaklui en technici. De Republiek heeft van=
daag een totaal van 1.80o.000 opgeleide personen
nodig ; vaklui, bedrijfsleiders en academici. Er wordt
berekend dat dit tekort in 1970 tot 2,5 miljoen gespecia=
liseerde krachten aangroeien ,zal.
Van regeringskant wordt al het mogelijke gedaan om
de jeugd. VOW* deze uitdaging te bekwamen. Lagere,
middelbare en technische opleiding wordt kosteloos
verschaft ; men voorziet zelfs gratis schrijfbehoeften.
Een groot aantal studiebeurzen en leningen worden
jaarlijks door staats= en privaatondernemingen beschik=
baar gesteld, en het is dikwijls mogelijk om, in betaalde
dienst van deze werkgevers, universitaire opleiding te
genieten.
Men probeert ook door immigratie zoveel mogelijk aan
deze dringende toestand te verbeteren. Nieuwe nijver=
heden warden toegelaten hun gekwalificeerde arbeids=
macht in het buitenland te werven en dan draagt de
onderneming zelf de verantwoordelijkheid voor deze
immigranten. Werving van individuelen wordt echter
dikwijls bemoeilijkt , door het feit dat het land uit harde
ondervinding genoodzaakt werd om selectief op te
treden. De kandidaat=immigrant, behalve zijn vakkennis,
moet andere belangrijke karakterhoedanigheden bezitten
opdat de constructieve aspecten van zijn Zuidafrikaans
burgerschap een sukses zouden worden. In een land
waar een veelsoortige bevolking, elkeen met zijn inhe=
rente verschillen van taal, ethica, gewoonten en aanleg,
in het nauwste contact samen leeft, is het persoonlijk
gedrag van elk individu van bijzonder belang. Het vergt
tact, begrip, geduld en bereidwilligheid van alle secties
om de goede samenwerking te handhaven die de Zuid=
afrikaanse voiksverhoudingen tot vandaag toe kenmer=
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ken. Een immigrant die niet bereid is om zich aan de

gangbare codes aan te passen, en niet genoeg zelfbeheer=

Bowen

:

Het Hugenotenmonument te Franchoek

Een fruitboer met zijn familie op de stoep van hun huis
in de Hexrivier-vallei. Dit huis zoals ten andere veel huizen
in de westelijke provincie, dateert uit de vorige eeuw. Het
afgebeelde werd in 1815 gebouwd, doch onlangs gemoderniseerd.
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sing aan ide dag kan of wil leggen, zal — hoe onderlegd
ook op technisch of academisch gebied — onaangename
storingen veroorzaken in de natuurlijke evolutie van
het sensitieve goodwill=patroon. 'Het is clan ook duide=
lijk, waarom Zuid=Afrika de immigranten uit de andere
delen van Afrika steeds met open armen 'ontvangt; deze
mensen hebben de nodige aanpassing al achter de rug,
zodat hun opname in de Zuidafrikaanse gemeenschap
heel wat vergemakkelijkt wordt.
Het ligt voor de hand dat werkeloosheid in Zuid=Afrika
practisch niet bestaat en dat het land sedert de tweede
wereldoorlog een ononderbroken arbeidsvrede kent. De
bevolking leeft in voorspoed en biedt werkgelegenheid
aan iedereen die de hand aan de ploeg wil slaan. Het
gemiddelde volksinkomen van de Zuidafrikaan is het
hoogste in Afrika, en staat vooraan op de wereldrang=
lijst. Het beste bewijs van de heersende voorspoed is het
feit dat tussen de 25 en 3o procent van het volksinko=
men jaarlijks gespaard wordt. Deze spaargelden maken
het doorgaans mogelijk van 90 tot ioo procent van het
benodigde beleggingskapitaal uit eigen bronnen te ver=
krijgen. Verder mag er aangestipt warden dat de be=
lastingen onder de laagste ter wereld tellen en ongeveer
de helft bedragen van de schalen die in Belgie van toe=
passing zijn.
Met een welvarende en tevreden bevolking is , het niet te
verwonderen, dat de constitutionele en rassenproble=
men de voornaamste thema's zijn waarover de politieke
strijd gedurende de laatste dekade gevoerd werd.
De constitutionele strijdpunten, die hun oorsprong von=
den in de overname van de Kaap=kolonie door Groot=
Brittannie in i8o6, en de daarop volgende Grote Trek
naar het Noorden en de twee vrijheidsoorlogen, werden
op 31 mei 1961 beslecht door het uitroepen van de Re=
publiek van Zuid=Afrika. Dit was de vervulling van een
langgekoesterde droom voor de Afrikaanssprekenden.
De Engelstalige Zuidafrikanen, die Engeland steeds als
hun geestelijk thuds hadden beschouwd, werden de
laatste jaren wreed ontnuchterd door het ruggegraatloze
vertoon van vooral de Anglo=Saksische wereld t.o.v.
zaken, rakende de verdediging van de Europese minder=
heden voor wiens tegenwoordigheid in Afrika zij zelf
verantwoordelijk zijn. Het verdwijnen van de banden
met de Britse kroon geschiedde dus zonder spijt. Verder
wordt de argwaan die sommige Engelssprekenden tegen=
over de bedoelingen van het groeikrachtige Dietse be=
volkingsdeel koesteren, al meer door het 'door de wereld
acuut opgedreven politiek aspect van het rassenvraag=
stuk, op de achtergrond geschoven.
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Tijdens de verkiezingen die ap 18 oktober 1961 gehou=
den werden, moest de blanke Zuidafrikaan voor het
eerst besluiten tussen vier verschillende beleidsrich=
tingen, die samen het volledige gamma van mogelijke
oplossingen voor het unieke en zeer complexe rassen=
vraagstuk vertegenwoordigen.
Aan de oppositiekant beloofde de Verenigde Partij de
bevrediging van de ambities van een groep niet=blanke
politici en de wereldmening, door een beperkt aantal
Bantoe=, Indiers= en Kleurlingvertegenwoordi gers in het
parlement toe te laten.
De Progressieve Partij verklaarde dat de oplossing ligt
in een voorwaardelijk stemrecht voor iedereen, waarbij
elke niet=blanke kiezer zou moeten bewijzen een zeker
beschavingspeil bereikt te hebben vooraleer stemgerech=
tigd te warden.
De zogenaamde Liberale Partij weer bepleitte het on=
middellijke en onvoorwaardelij ke stemrecht voor ieder=
een, ongeacht het ontwikkelingspeil.
Lijnrecht tegenover deze drie richtingen staat de apart=
heidspolitiek van de Nationale Partij, volgens welke de
niet=blanke in eigen thuislanden tot uiteindelijke totale
autonomie zou evolueren. Een eerste stap in 'deze rich=
ting werd in februari 1962 reeds aangekondigd, nl. dat
de bevolking van Transkei binnen zeer korte tijd voile=
dige binnenlandse souvereiniteit zal verkrijgen.
Het is tegen de achtergrond van de gebeurtenissen in
Kenia, Angola en de Rhodesische federatie, waar de
liberale, progressieve en federate beleidsrichtingen op
een totale mislukking blijken of te sturen, idat de blanke
Zuidafrikaan het doorvoeren van de apartheidspolitiek
koos, en de Nationale Partij met 106 parlementaire
zetels van de 16o beschikbare, aan het bewind plaatste.
Het spreekt reeds boekdelen voor de beginselvastheid
en het doorzettingsvermogen van de Zuidafrikaan, dat
hij niettegenstaande een bewogen politiek verleden, de
ruwheid van het land en het ingewikkelde bevolkings=
complex, binnen •een zo korte tijd op alle gebieden wist
te presteren, hoewel voorgenoemde factoren zeker wel
als de ongunstigste voor vooruitgang en bloei beschouwd
kunnen worden.
Zuid=Afrika heeft een onwrikbaar vertrouwen in zijn
toekomst en dit optimisme is op ,onaanvechtbare be
ginselen gegrond. Het wordt hoog tijd dat de westerse
wereld de onwerkelijke ideologieen, die de Zuidafrikaan
met zelfmoord vergelijkt, •overboard werpt, zich goed
bezint vooraleer zij voortgaat om een getrouwe vennoot
en drager van een christelijke kultuur en beschaving,
in Afrika voor de wolven te gooien.
'
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Schilderijen op vouwstoelen. Dergelijke openluchttentoonstellingen zijn in Zuid-Afrika geen ongewoon verschijnsel.

Volksmassaspelen in Pretoria.
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PROF. DR. ABEL COETZEE

DE AFRIIKAANSE ?OEM SEDERT
Tijdens het verloop van de derde decade van onze eeuw,
komt een dichtersgeslacht aan het woord, waarvan de
verschijning reeds aangekondigd wordt door Eugene
Marais, C. Louis Leipoldt, Toon van den Heever, C. M.
van den Heever en I. D. du Plessis. Dit geslacht zien
wij voor de eerste keer duidelijk in zijn gestalte in de
debuutbundel van W. E. G. L ouw (1913= ) : Die Ryke
Dwaas, 1934, en het nieuwe, dat met zoveel glans
daarin staat, is de verbreking van de banden, die voor=
heen het gemoed van de dichter beknelden en hem
schuchter gevangen hielden binnen de verbodsvoor=
schriften van zijn volksgroep; wij herkennen daarin het
afbreken met de vaderlandse traditie van gereserveerd=
heid tegenover het erotische, het geslachtelijke en het
godsdienstige.
Met ongekende felheid staat het aardse (het erotische
en het geslachtelijke) als pool tegenover het godsdien=
stige (het goddelijke, het bestaanvraagstuk), verwoord
op een nieuwe wijze, zoals in Gebroke Offer, dat ein=
digt als volgt :

Ek moet jou liefhe met ganse hart en siel,
want nou nie langer kan ek
stil bier in my hart teen duisternis en God
allenig veg — en seevier...
Deze strijd tussen het aardse en het goddelijke liet hij
uitwoeden in verschillende verzenbundels : Terugtog,
194o, Adam e.a. Gedigte, 1944, maar gaandeweg voelen
wij dat het erotische onder bedwang gebracht wordt en
van zijn gloed inboet.
Dan blijft het zijnsvraagstuk alleen over om brand te
stichten in de geest, de zogenoemde strijd met God om
God, het existentiele, de paging van de dichter om
rationeel verslag te geven over zijn plaats binnen in het
goddelijke scheppingsplan. Dit deel van de strijd wordt
niet tot hoogte gevoerd in de poezie van W. E. G. Louw,
maar wel door zijn broer
N. P. Van Wyk Louw (1906= ), vanaf zijn debuut=
bundel Alleenspraak, 1935, over een .hele serie werken :
Die Halwe Kring, 1937, Raka, 1941, Gestaltes en Diere,
1942, Dias, 1952. Ook bij hem krijgen wij nog de felle,
erotische brand, maar die heeft hij reeds in bedwang.
Daartegenover is hij eigenlijk de opstandeling, de ver=
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plaats in de
eenzaamde worstelaar, die kampt
eeuwige orde te begrijpen, en die dan uitkomst gaat
zoeken bij wijsgeren, andere dichters, godsdienststelsels:
Nietzsche, Hegel, Goethe, Holst, panteisme... Eerst de
weg van het rationele, het intellectuele peilen, maar dan
de weg van het intultieve, het irrationele, de weg, die
tot waanzin kan leiden, indien hij tot het eind toe ge=
volgd wordt. Deze zoektocht loopt bij de dichter uit op
de panische of satanische angst voor de moderne mens,
die met zijn Freudiaanse kennis bevreesd is dat .hij, als
hij de sluier kan opheffen, zichzelf zal ontdekken op de
troon van de Schepper, en daarbij weten dat hij zelf
geen god is, en rdat hij dan langs die weg zijn God zal
vernietigd hebben; of — dat, indien hij de sluier op=
licht, hij God werkelijk zal zien en dit niet 'zal overleven.
In deze gespletenheid verloopt de strijd uiteindelijk tot
een gebroken onderworpenheid, maar dit blijft de ver=
dienste van N. P. van Wyk Louw, dat hij de strijd om
God hard voert en het verslag daarvan vastlegt in
verzen, die voorheen in de Afrikaanse lyriek nog niet
bekend waren. Op gebrokenheid volgt dan onvoor=
waardelijke berusting (Dias,1952) en uiteindelijk kalmte
en sereniteit (Beeld van 'n Jeug in Nuwe Verse, 1954).
Andere verdienstelijke dichters van dit geslacht zijn
Uys Krige (1910= ) die gekenmerkt wordt door een

grenzeloos romantisch verlangen en de bewustheid van
het tijdelijke van het bestaan (debuutbundel Kentering,
1935; verder o.a. Hart sonder Hawe, 1949), alsook
Elisabeth Eybers (1915= ), de predikantsdochter,
die met fijngevoeligheid dicht over het leven van de
vrouw (Belydenis in die skemer, 1936; Die Vrou e.a.
Verse, 1945; Die ander Dors, 1946).
Dit geslacht brengt vernieuwing in de vorm van de
Afrikaanse poezie. Naast klassieke vormen krijgen wij
bij hen het vrijere spreekvers, met verwerping van de
maatgebonden regel en de rijmgebondenheid; de aan=
wending van het naakte woord. Wat de inhoud betreft,
zien wij bij hen de persoonlijke ,ervaring, die uitstijgt tot
het universele, niet=volkse; het zinnelijke en geslachte=
lijke; de verschraling van het natuurgedicht; scherp
intellectuele toespitsing op het existentiele.
Het geslacht overbrugt ook de gebruikelijke tijdskloof
tussen de Afrikaanse lyriek en deze van Europa uit
dezelfde periode en in zijn werk liggen de sporen van
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N. P. van Wyk Louw

de Afrikaanse mens, die wereldburger geworden is.
Het groeipunt in het volgende geslacht vinden wij in
de paezie van Dirk (Diederik) Opperman (1914= ),
debuut=bundel : Heilige Beeste, 1945.
De kern van zijn werk ? Hij zegt het zelf :

Dit is my laaste besit
wat ek bedags longs die Taka verdedig
en snags in die kraal tussen kiepersol en klip :
hulle my drifte :
die aarde, die vrouw en die Groot=Groot=Gees...
(Heilige Beeste, titelgedicht)
Stoffelijke gebondenheid en verbondenheid van de mens,
het geslachtelijke, en het geestelijk=godsdienstige, en
dit ligt verspreid over een aantal opvallende bundels :

Negester oor Nineve (1947), Joernaal van Jorik (1950)
Blom en Baaierd (1956).
Zien wij Oppermans poezie tegenover deze van zijn
onmiddellijke voorgangers in een belangrijk aspect, het
geslachtelijke, dan voelen wij het grate verschil tussen
hen aan. Het geslacht, dat overheerst wordt door de
gebroeders Louw, trad op in een periode, waarin het
zinnelijke taboe was in de kunst, en dit geslacht nu
merest hard vechten am het conservatisme in dat opzicht
te verbreken en om voor de dichter de vrijheid te ver=
werven am over alle zaken te dichten. Het geslachtelijke
in hun poezie is iets nieuws, vurig en brandend. Bij
Opperman is het een doodgewoon gegeven, waarmee' de
dichter werkt, zo doodgewoon, dat hij het kan aan=
wenden, niet om uiting te geven aan zinnelijkheid, maar
aan togenovergestelde gevoelens en gewaarwordingen;
zelden verschijnt bij hem de erotische bloedbrand.
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De Zuidafrikaanse dichteres Elizabeth
Eybers. In 1943 ontving zij de Hertzogprijs voor Poezie van de Suid-Afrikaanse Akademie. Zij is de eerste en enige
vrouw, die deze prijs ontving. Haar
beste gedichten hebben ecn ' suiwerheid,
eenvoud en menslikheid wat hou hoogste waarder:ng afdwing'.
(D. J. Opperman).

Uys Krige, de bekende schrijver en dichter,
die zowel in het Afrikaans als in het Engels
uitgaf. Op 18 mei jl. programmeerde de
Vlaamse Televisie zijn spel 'De Scherpschutter', dat een zeer goed onthaal genoot.

TEENSTELLINGS
Van gister of roep Kokkewiet : Kom kyk
hoe heuningbekkies in hul groen en bruin
by elke blomskulp fladder, in my tuin
die boodskap bring dat koue verder wyk
die spitse op; maar ,onderwyl hul groet,
hul kelkies gretig ooprek om to luister
na wat die voeltjies in hul kelke fluister,
moet blomme ongemerk met nektar boet.
Kom kyk ook hoe die kerkhof, wyd omsoom
met borne, geurig in die geel son drown;
hoe elke graf se steen sy grou gesig,
omgloei en blakend, na die ooste rig,
— in rye soos gemeentelede wag
en bid om lewe in die jongste dag.

Zuidafrikaans landschap (ets van Pierneef)

Maar elke Sondag roep die klokke : Kom,
kom almal, kom betree my skemer duister
en onderwyl jul bid en angstig fluister,
vergeet dat voorjaar buite bot en blom.
Kom uit die son, kom skull in donkey koelte,
en as die klokke ophou kerm en beier,
kom gelowiges se klaaglied wyer
op orreltone bewe uit hul swoelte;
en as die leraar op die stoel verskyn,
met hoe gloed verdeel sy brood en wyn,
bedui dat al wat lewe stoflik is,
vervlugtig soos die rookblou oggendmis,
— kom kyk dan hoe gebroke mense sit
soos rye kerkhofstene wat geboe bid.
Soul Erasmus Smit (ps. van Abel Coetzee)

DIE KIEWIET EN DIE KROKOD1L

„ Luister, man, luister, kliek=klieketie=klielc=kliek=kliek !
dis wat ek vrolik met my snawel op jou tande speel.
Want ek wil he oak jy, ou krok, moet in my vreugde deel,
jy wat so nors en stug lyk en so bekaf, mankoliek."
„ Laat my met rus, kiewiet. Ek wil hier soetjies le en clink
— wyl ek my kos verteer — oor die ou lewe, hoe by groei en bloei,
soos daardie rimpelende rivier verder, al verder vloei
am eindelik in , die Dood se groat oop see stil weg fie sink.
Ja, ek wil dink, diep dink... Ek het 'n grate taak op hande.,"
„ En ek's die lente se herout ! Luister hoe suiwer's my musiek,
my kiese keur.kadenza's, kliek=klieketie=kliek=kliek=kliek I "
„ Klein bog, laat staan my kies ! Denk jy ek't hare op my tande ?
Ek wil die groat geheim deurskou tot by die sterrebane.
Verwycler jou, verdwyn ! Jou ewige klieketie=kliek=kliek=kliek
tel my kwaai op, gee my skoon tandpyn, maak my siek, sick, siek..."
„Waarom die lang gesig ? Is dit 'n krokodil se trane ?I"
„ Dis van my diep, diep denke... Siel en gees en hart en hoof
moet almal een wees. Ja, ek weet die groat Herodotus
se jy's my weldoener. Maar jy, verseg, laat my geen rus.
En hy's 'n joernalis en ek, wel, ek's 'n filosoof.
Ek streef na eenheid, ewewig..."
„ Hoe mooi my lied, hoe manjifiek !
Ek sing ham, speel hom, maak sing=sing speel=speel jou tande skoon.
En jy's my Tier, my luit, klaroen, klinkende eksilifoon,
my baby grand, vleuelklavier, een skatkis van musiek ! "
„ Ek peins hier oor die lewensin, die Waarom en die Hoe.
En jy, jy dink my tandestel's 'n slypsteen vir jou snawel.
Kry end, kaartman, skei uit, ek's sat van met jou redekawel ! "
„ Maar jy's my tikmasjien en ek tik liefdesbriefies, billets=doux..."
„ Pasop, ek waarsku jou ! "
„ Een liefdesbriefie nog, net een.
Hier kom ek, kom ek, aaits, skat van 'n krok, ou hartedief.
Hoe sing jou snare nou : ek het jou lief, ek het jou lief ! ' "
„ Pasop of jy sal tande kners en lang lang trane ween.
Een kap, vat van die byl — en jy steek lepel in my dak."
„ Ek kap hom uit ! Ek kap hom uit ! Tarara.boem.=die=ei !
Waar sou jy 'n gevoeliger Appassionata kry ? "
„Waai, voeltjie, weg is jy ! My ore is al lank 'n wrak."
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"Ek
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dans, ek
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lag, lag
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"Ik
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gezeg ... kaplaks
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jy die
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gelag betaal."
betaaL"
„ Ik heb
"„ Help,
duisternis, 0o donker
donker gat
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waarin ek
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Help, help!
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verstoke ... 00 blinde
blinde wande,
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waarheen,
yskoud en skerp
waarheen
dié stikdonkerte
stikdonkerte soos
soos van
van die
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my wend
wend in
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wil fel
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Hier spring
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!"
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teen
„
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my
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...
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die woesteny, alleen, alleen, alleen..."
"Dis
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en been.
been.
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lente, man,
man, die
die mooiste
maand, en
en jy
jy kla
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Sing,
sanger, sing
sing jou
jou lied
Sing, sanger,
!"
,,0
ingekerker, reddeloos...
reddeloos ...
„ 0 ingekerker,

o0 duisternis,
duisternis, verswelg
verswelg my,
stilte, eis
eis my
my op..."
op ... "
my, groot
groot groÜ't
groat stilte,
"Jy's
stil oplaas,
oplaas, goddank,
bek vol
vol tande
tande daar."
daar."
„ Jy's stil
goddank, lê
le met
met 'n bek
"Ek
... ek
swyg ... ek
ek sterf..."
sterf..."
„ Ek sink
sink...
ek swyg...
"„ Ai,
ai, kiewiet,
kiewiet, hÜ'e
naar
Ai, ai,
hoe tries, hoe naar
vir
soÜ's jy
jy in
in wie
wie die
die polsslag
polsslag van
van die
die lente
lente klop
klop!
vir een soos
! ""

„...van smart... verdriet... ek stierf..."
„ Genugtig, Griet, nog is het einde niet,
jy praat nog, wek nog verre eggos in my holle kies !
Van waar die krag ? Help, help ! Mon dieu... ek dog ek gaan nou nies.
Karnallie, ek moet kleur beken. Ek hou, man, van jou lied.
Net hou jou in, o hou jou in ! Die maat, die 4heilige maat...
Ek weet die digter's van nature, ja, voor op die wa.
Maar raak hy te vermetel, vriend, kom hy homself te na.
Dis hubris, broer, wat ek en Aristoteles van praat.
Staan op, my Jonatjie, kyk ver, daarver, die skrefie lig...
Hier kom die dag, die goue dag. En hy bring blydskap, hoop.
Nou jy jou bekkie sluit, rek ek my groat bek wawyd oop.
Toe vlieg, jy's vry. Onthou net, maat, die maat, die ewewig..."
Uys Krige

MISTIGE DAG

Al is ek skynbaar verydeld en bang
in hierdie wit onsekerheid gevang,
(Versigtig deur die ' duister ' strate
loop vir knopkieries en slaggate;
vir die gedrogtelike swart dier
se poot in elke pilaar en muur)
is ek nog nie uit angs vir oe bloedbelope
deur 'n kroeg gevang en half besope
uitgeslinger nie.
Na al die ure voel ek
my nog veilig in hierdie spookvertrek,
want, glo ek, God, ver bokant my verstand
moet erens in die dak U lampie brand.
A. J. J. Visser

De baai bij Hermanus, Kaap - Vissersboten worden uit de zee gesleept.

S. C.
5.
C. HATTING
HATTlNG

Dl8E AFRIIKAANSE
AfRllKAANSl8 VERHAA
Vl8IRHAAlKlUJNST
KUNS
S1EDl8IR
ll940
DEr:T94410
AWL

Versche~dene
periode van
van voor
voor
Verscheideneschrijvers,
schrijvers,die
dieuit
uit de
de periode
1940
werken. Met de
de
1940 stammen,
stammen, leveren
leveren nog
nog belangrijke werken.
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M. van
vanden
denHeever
Heever(1902=1957)
(1902=1957) zijn
zijn beste
beste
prozawerk geleverd.
geleverd.
Nadien
werk een
een dalende
dalende lijn.
lijn. In
In de
dero=
ro=
Nadien vertoont
vertoont zijn werk
Gister (1941),
Van Aangesig
mans Gister
(1941), Van
Aangesig tot
tot Aangesig
Aangesig(1942),
(1942),
(1948) en Marthinus
Marthinus se Roem
(1949) betreedt
Die Held (1948)
Roem (1949)
de auteur terreinen,
de
terreinen, die hij
hij niet
niet in
in staat
staatwas
wassuccesvol
succesvol
uit te
te beelden.
beelden. Zij
Zij geven
geven meer
meer de
de indruk
indrukexperimenten
experimenten
,om de
te zijn
zijn in
in diepte=zielkunde,
diepte=zdelkunde, pogingen
pogingen om
de onverzoen=
onverzoen=
baarheid
stad voor
voor te
te stellen
stenen en
en
baarheid tussen
tussen platteland
platteland en
en stad
behandelingen van een
een serie
seriefilosofische
filosofische problemen.
problemen.
Van
(ps. van
van C.
C. M.
M. Kuhn,
Kuhn, geb.
geb. 1903)
1903) verscheen
verscheen
Van Mikro (ps.
Huisies
Huisies teen die
die Heuvel
Heuvel (1942),
(1942), Vreemdelinge
Vreemdelinge ( (1944),
1944)
Klaradynstraat
Klaradynstraat (1947).
laatstgenoemde boek
boek
(1947). Behalve
Behalve het laatstgenoemde
-— dat een
een ontleding
ontleding is
is van
van karaktertypen,
karaktertypen, die
die alien
allen in
in
één
straat woven
wonen —
- behandelen
behandelen al
al de
de andere
anderehet
hetkleur=
kleur=
een straat
lingenprobleem. Hier staan
staan we
we weer
weervoor
voordedeproblema=
problema=
lingenprobleem.
het vernietigende
vernietigende effect
effect van
van drank
dranken
ende
deheidense
heidense
tiek : het
drang, tegenover
tegenover de behoudende
behoudende kracht
kraoht van
van het
heteen=
een=
drang,
voudige geloof
de vaderlijke
vaderlij,ke bescherming
bescherming van
van de
de
voudige
geloof en
en de
als voogd.
voogd. Met
Met Nog geen
geen Herberg
Herberg (1949),
(1949), Lente
Lente
blanke als
(1952), Die
(1954)
(1952),
Die Wa=as
Wa=as (1952)
(1952) en
en Die
Die Houtswaan
Houtswaan (1954)
Mikro ons
ons een
eenreeks
reeksplattelands=
plattelands=en
endorpsnovelle=
dorpsnovelle=
biedt Mikro
'realistisch'kunnen
kunnennoe=
noe=
tjes aan,
aan, die
die wij
wij bezwaarlijk
bezwaarlijk 'realistisch'
tjes
men. De schetsen
schetsen zijn
zijn niet
niet diep,
diep, nosh
noch verheven,
verheven, maar
maar
men.
oefenen toch
toch een
een zekere
zekere bekoring
bekoring uit,
uit, omwille
omwille van
van de
de
oefenen
fantasierijke, sprookjesachtige
sprookjesachtige atmosfeer,
atmosfeer, die
diede
deschrij=
schl1ij=
ver schept.
schept. Mikro
Mikro is
is een
eengeboren
geboren verteller
verteller en
endedever=
ver=
ver
scheidene typen
handelen sprekend
sprekend in de
de
scheidene
typen leven
leven en
en handelen
Gonnakolk=novellen,
Gonnakolk=novellen, zoals Die Porseleinkat
Porselein kat (1957)
(1957) en
en
Die Weduwee
Weduwee Meraai
Meraai (1959).
(1959).
werken van
van P.
P.T.J. Schoeman
SchOo~man (geb.
(geb. 1904)
1904) zijn
zijnhoofd=
hoofd=
De werken
zakelijk jacht=
jacht= of reisverhalen,
reisverhalen, waarin
waarin dier
dier en
endieren=
dieren=
zakclijk
Oof de
de Bantoe
Bantoe als
alsnatuurmens
natuurmensbeklemtoond
beklemtoondwor=
wor=
leven of
leven
den. Het
Het gevoels=
gevoels= en
en gedachtenleven
gedachtenleven van
van de
de Bantoe
Bantoe
den.
met grate
grote liefde
liefde en
en sympathie
sympathie uit.
uit.Zijn
Zijnjacht=
jacht=
beeldt hij met
worden weergegeven
weergegeven in
in Op die
die Groot
Groot Spore
Spore
avonturen worden

(1942)
die Klein
Klein Spoortjies
Spoortjies (1944).
(1942) en Op
Op die
(1944). In Op ver
Paaie
hoofdzakelijk het
het naturellen=
naturellen=
Paaie (1949)
(1949) behandelt
behandelt hij hoofdzakelijk
leven,
probleem van
de botsing
botsing tussen
tussen de
de oude
oude
leven, het
het probleem
van de
Bantoecultuur
=levenswijze, en
de blanke
blanke bescha=
bescha=
Bantoecultuur en
en =levenswijze,
en de
vingsvormen.
Een
belangrijkste prozdisten
prozaïsten sedert 1940
1940 is Abel
Abel
Een van
van de beiangrijkste
Coetzee
1936 met een
een bundel
bundel
Coetzee (geb.
(geb. 1906),
1906), die
die reeds
reeds in 1936
kortverhalen, getiteld
getiteld Skimme van
van die
die Goudstad
Goudstad debu=
teerde. Waarheen
meer de
de eigen=
eigen=
Waarheen Vader (1940)
(1940) draagt
draagt meer
schappen
lange novelle,
novelle, dan van
van een
een volledig
volledig
schappen van
van een lange
roman. Hierin
Hierin vertolkt
vertolktCoetzee
Coetzeehet
hetemotio=
emotio=
uitgewel'kte
uitgewerkte roman.
nele
protest over
over het
het naamloze
naamloze leed,
leed, dat
datveroorzaakt
veroorzaakt
nele protest
wordt
bij het individu
individu het
het gevoel
gevoel ontstaat, dat
dat
wordt wanneer bij
hij
bedreigd wordt
wordt door
door machten,
machten, waartegenover
waartegenover hij
hij
hij bedreigd
weerloos
enkelingtegenover
tegenoverdedemaatschappij.
maatschappij.
weerloosstaat
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Dr. I. D. du Plessis

Wijlen Prof. C. M. van den Heever, voormalige voorzitter
van de Academie Taal, Lettere en Kuns, professor in Letterkunde aan de Universiteit Witwatersrand. Zijn werken
werden in ettelijke Europese talen vertaald.

volksleven, de periode waarin alle krachten werden ge=
bundeld om de grootstad te veroveren en de ontaarding,
die daarmee g.epaard ging.
W. A. de Klerk, (geb. 1917) is de leidende novellist van
deze decade.
Die Grenslose (1946) bevat , de zielku.ndige reaches van
een vrouw, die onverzettelijk tracht haar idealen
door haar noon te verwezenlijken, een proces, dat tot
zelfvernietiging leidt.
In elke mens sluimeren bepaalde krachten, die, ten
goede of ten kwade, in daden kunnen worden omgezet.
Die Wolkemaker (1949) brengt het verhaal van het
neerstorten van , een vliegtuig in het gebergte, het reis=
gezelschap staat dagelijks oog in oog met een drei=
gende dood.
Dezelfde kunstgreep wordt aangewend door Mikro in
More is dit nuwe Maan (1959) en door Anna M. Louw
in Die koms van die Komeet (1957).
De Klerk ontwikkelt het verhaal zó, dat elk karakter
een oordeel tegemoetgaat, dat het zelf voorbereidt. Wat
met iemand gebeurt, is het menselijke gevolg 'van zijn
karaktersam,enstelling. Dat huldigt de opvatting dat elke
mens zijn noodlot in zich draagt. Het jongste werk van
de Klerk is getiteld Die soekende mens (196o). Aan de
basis ligt hier dezelfde spanning, die wij waarnemen

Prof Dr. Abel Coetzee

in de Afrikaanse poezie, nl. deze tussen ihet aardse en
het geestelijke, het stoffelijke en het idealistische. Het
stoffelijke veroorzaakt rust en verstolling en geestelijke
dood, terwijl het geestelijke een zoeken is naar ver=
nieuwing van worm en inhoud. (Vgl. bier de novelle
Lewenslank van Abel Coetzee). Dit streven naar ver=
nieuwing is reeds waarneembaar in de Klerks roman
Die Uur van Verlange (1953), die als een reactie en een
rechtstreeks antwoord moet beschouwd worden op de
roman van Willem van der Berg (1916=1952), Reisigers
na Nerens (1946). Van der Berg schept een bar beeld
van verstolling en verval, waaruit Been vernieuwing,
doch slechts de dood kan voortvloeien. In Die Uur van
Verlange beweert de Klerk ,dat cultuur leven is, wording,
verandering. Oude cultuurwaarden geraken uitgedien.d
en nutteloos, maar nieuwe geslachten moeten in staat
zijn een nieuwe cultuur te scheppen, ten einde aan de
tijdsbehoeften gestalte te geven en om het geestesleven
van de tijd te dragen en te voeden.
In 1949 debuteerde H. S. van Blerck met een roman,
getiteld Dit Blom tussen die Bantoms. Daarna volgt een
hele serie romans, die insgelijks de aandacht vestigen
op maatschappelijk misdeelden : diamantdelvers, hout=
hakkers, mijnwerkers, achterbuurtbewoners en zo meer.

Deze werken zijn sterk verwant met het realisme van
Jochem van Bruggen en Mikro.
F. A. Venter (geb. 1916) waagt zich eerst op het gebied
van de uitbeelding van maatschappelijke verhoudingen,
zoals in Eenderse Morge (1957) en in Swart Pelgrim
(1952). In laatstgenoemde roman wordt de Bantoe ge=
zien in zijn ontreddering in een blanke beschaving.
Daarna beoefent hij de historische roman en schrijft
werken zoals Man van Cirene (1957), dat handelt over
de lotgevallen van de drager van Christus' Kruis en
Geknelde Land (196o), een roman over de geestelijke
achtergrond, waaruit de bekende Grote Trek van 1836
is voortgesproten. Hoewel hij 'nationale' stof behandelt,
toch is Venter epicus, en dat spitst hem toe op uitbeel=
ding van mensen, met n.adruk op het verhaal en met een
duidelijke zin voor het spannende en het dramatische.
Die Swartwitpens (1957) door H. J. Vermaas, is een
van de meest treffende romans van onze tijd. Hij han=
delt over de verdwijning van onze jagersidealen in een
nijverheidsgemeenschap, die in het begin van deze eeuw
een nog stevige jagerstraditie heeft gekend. Aan de ene
kant geeft zulks een aangrijpend beeld van de ver=
dwijning van ons wild als gevolg van de jachtmanie;
aan de andere kant wordt een ethisch problem be=
handeld : het nastreven van idealen.
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KRITIEK

Het Afrikaanse kritische essay of studie vertoont een
grotere variatie en dynamisme.
Dr. G. S. Nienaber heeft in 1941 baanbrekend werk
verricht tom hij de historische lijn van onze kritiek
trok in zijn Afrikaanse Letterkundige Kritiek. Hij was
ook de eerste, die de prestaties en potenties van de
Afrikaanse critici volgens de aard van hun stijl ontleed
heeft. Nienaber heeft in zijn hoofdstuk over die strewe
na 'n hoer eenheid, o.a. reeds gewezen op de voor.
treffelijke H. A. Mulder (1906=1949), die, volgens hem,
meer dan gelijk welk andere Afrikaanse critic-us, 'n bree
grondslag van vergelyking openbaart.
Mulder behoorde tot een kleine groep buitenlandse
(specifiek Nederlands=Vlaamse) kenners van de Afri=
kaanse letterkunde, en zij droegen door woord en ge=
schrift grotelijks bij tot het begrip en de erkenning,
vooral van de schrijvers, die de Dertiger=vernuwing ge=
leverd heeft. De jongste van deze groep is Rob Ant°=
nissen, professor te Grahamstad, die met zijn degelijke

Die Afrikaanse Letterkunde van aanvang tot hede
(jongste druk : 1961), een synthetisch=kritische samen=
vatting van onze literatuur bracht. Wat aan Antonissens
oordelen o.m. hun waarde schenkt, is de vergelijkende
maatstaf met de buitenlandse literatuur, waarbij hij
dikwijls aanleunt.
Van dr. G. Dekker verscheen een menigte letterkundige
opstellen, met als culminatiepunt zijn Afrikaanse Lite=
ratuurgeschiedenis (jongste druk : 1960), een groots
opgezet boek, dat door ontledingen van de psychologie
van de woordkunstenaar vooral voor studenten grote
waarde bezit.

De beste kritieken en letterkundige essays kwamen
voort uit de Vernieuwing van Dertig (Dertigervernu=
wing). Meer dan een van deze dichters hebben uit
innerlijke noodzaak tot formulering van hun literaire
filosofie, beduidend werk aan de Afrikaanse kritiek
toegevoegd. Daar is by. W.E.G. Louw met zijn histo=
rische overzichten, zijn bundels Ou Wyn van Vreugde
en Vaandels en Voetangels. Maar het is vooral N. P.
van Wyk Louw, die zijn boeiende analyse van het
letterkundige probleem in een flonkerende en helder
indringende stijl samenvat (o.a. in bundels zoals Lojale
Verset, Swaarte= en Ligtpunte, 'n Wereld deur Glas en
Vernuwing in die Prosa). De invloed van deze denker
en geestelijke leider ook op de voorpost van de
poezie en het drama — geldt ook door 'zijn arbeid
als hoogleraar (Amsterdam en Johannesburg) voor een
zich steeds uitbreidende groep jongere litertuurweten=
schapsmensen.
De Vernieuwing van Dertig in de Afrikaanse poezie
is op een doortastende wijze door D. J. Opperman in
zijn Digters van Dertig (1953) nagegaan : met speur=
vernuft en eruditie zoekt hij naar ontstaansgronden en
invloeden en voor de eerste keer wordt een volledige
inventaris over deze groep dichters opgemaakt. De
naam Opperman onderstreept een ander feit : dat de
meeste Afrikaanse critici terzelfder tijd universiteits=
docenten zijn. Er zijn relatief veel minder iniet.akade.
mische schrijvers, die aan kritiek doen. A. P. Grove,
professor te Pretoria, schrijft inzichtgevend en dyna=
misch over verscheidene schrijvers en richtingen; zijn
Die Duister Digter en Oordeel en Vooroordeel geven
blijk van zijn analytisch kritisch vermogen. De Amster=
damse (Hellinga) school van de lingulstiek heeft ver=
scheidene Afrikaanse beoefenaars geInspireerd en H.
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van der Merwe Scholtz, Elize Botha, C. J. M. Nienaber
en F. I. J. van Rensburg hebben, op lingulstieke grand=
slag, belangrijke bijdragen geleverd op het gebied van
de literatuurbeschouwing.
Jongere critici, die inzichtrijke opstellen schrijven, zijn
M. P. 0. Burgers (die twee belangrijke schrijvers, Lan=
genhoven en Leipoldt, psycho=analytisch onderzocht), P.
du P. Grabber, C. J. M. Nienaber, E. Lindenberg, J. L.
Steyn, P. Blum, T. T. Cloete, H. W. Truter, e.a.
Een spiegelbeeld van de huidige letterkundige kritiek
biedt de verzamelbundel Perspektie-f en Profiel van
P. J. Nienaber. Hierin treffen wij, naast algemeen mien=
terende perspektiefartikels, een reeks monografieen aan
over achtentwintig Afrikaanse schrijvers, door een ver=
scheidenheid van critici, een serie, die een interessant
beeld geeft van verschillen in benaderingswijze en ward
van de stijl, maar die ook, in hoofdzaak, op een her=
waardering van de oudere (en sommige jongere) schrij=
viers neerkomt. Andere samenstellers hebben de Afri=
kaanse letterkunde in volledige of gedeeltelijke omvang
proberen te schetsen, maar de werken van Dekker,
Antonissen en Perspektief en Profiel blijven de belang=
rijkste overzichten, die wij tot dusver bezitten.
Tijdschriften zoals Standpunte, Die Huisgenoot, Trek,
Die Brandwag en nieuwsbladen zoals Die Burger hebben
reeds interessante letterkundige polemieken gepubli=
ceerd, waarin principiele zaken met grote 'heftigheid
door verscheidene protagonisten gesteld werden. Vroe=
ger was de toekenning van de Hertzogprijs van de
Suid=Afrikaanse Akademie ook soms 'het mikpunt van
geprikkelde belanghebbenden en deed de gemoederen
in fel betoog overkoken. Maar vandaag de dag, wegens
een grote toename in de beschikbaarstelling van literaire
prijzen en een steeds beperkte produktie van eerste=
rangswerken, doet de bekroning van de middelmatig=
held maar weinig stof meer opwaaien.

TUDSCHRIFTEN
Letterkundige tijdschriften hebben in Zuid=Afrika, net
zoals elders, een wisselvallig bestaan. Die Nuwe Brand=
wag by. heeft precies van 1929 tot 1933 bestaan maar
plaatste in die korte tijdspanne belangrijke belletrische
bijdragen en ook studies over de letterkunde, de muziek
en de beeldende kunsten, hetgeen nieuwe Afrikaanse
normen, stelde.
Die Huisgenoot heeft ander leiding van zijn vroegere
redacteurs, prof. j. J. Smith, dr. H. G. Viljoen en de
heer Markus Viljoen, gedurende decaden lang de eigen=
tijdse literatuur 'igedragen' en veel van de beste Afri=
kaanse letterkundige werken verschenen eerst in dit me=
chum. Het blad publiceerde ook richtinggevende kritiek.
Ons Eie Boek (1935=1955) had ,onder het redacteurschap
van prof. F. E. J. Malherbe van Stellenbosch gedurende
21 jaar een nuttige loopbaan als boekengids en kritisch
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bulletin. Dit blad plaatste ook met tussenpozen bespre=
kingen van Nederlandse en Vlaamse werken.
Twee universiteitsbladen, het Kwartaalblad van die Uni=
wersiteit van Kaapstad en Die Stellenbosse Student
hebben plots literaire status verworven, toen Opperman,
voor nayorsingsdoeleinden over de dichters van Dertig,
de vroege dichtpogingen van W. E. G. Louw, N. P. van
Wyk Louw, I. D. du Plessis en Uys Krige daaruit op=
diepte en in het licht van latere werken beoordeelde.
Het Tydskrif vir Geesteswetenskappe (gesticht in 1961)
is de voortzetting van het vroegere Tydskrif vir Weten=
skap en Kuns, orgaan van de Suid.Afrikaanse Akade=
mie. Dit tijdschrift bestrijkt een wijd veld, zoals de
titel ook aanduidt, en de zuivere taal= en letterkundige
stukken vormen er maar een klein onderdeel van. Het
Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal levert waardevolle
bijdragen op deze twee wetenschappelijke gebieden.
Het Tydskrif vir Letterkunde is gegroeid uit het Jaar=
boek van die Afrikaanse Skrywerskring (1936=1950)
en is heden nog de spreekbuis van deze auteursgroep,
met hoofdzakelijk scheppende bijdragen van leden der
vereniging en van debutanten.
Vandaag de dag is Standpunte (1945= ) het voornaam=
ste letterkundige blad in het Afrikaans. Het brengt
kritisch en scheppend werk van hoog gehalte, staat
onder redactie van N. P. van Wyk Louw, D. J. Opper=
man, Jan Greshoff, Rob Antonissen, A. P. Grove, Karel
Jonckheere, F. J. le Roux en G. H. Durrant, en trekt ,00k
de beste jongere krachten aan. Afgezien van geregelde
letterkundige kronieken, schenkt het blad ook aandacht
aan een bespreking van huidige politieke en geestes=
wetenschappelijke problemen.
Van de Engelse letterkundige tijdschriften in Zuid=
Afrika, die ook bijdragen in het Afrikaans plaatsen, is
Contrast (Kaapstad, 1960) het belangrijkste. De Afri=
kaanse bijdragen zijn meestal afkomstig van jongere
schrijvers, zoals Jan Rabie, Etienne Leroux, R. K. Bel=
cher, Ingrid Jonker, e.a. Wat het Engelse scheppende
werk betreft, hangt dit tijdschrift een gored beeld op
van de huidige literaire activiteit in Zuid=Afrika.
Van de Afrikaanse dagbladen is het alleen Die Burger
van Kaapstad dat een geregelde kunst= en cultuurrubriek
onderhoudt. Met dr. W. E. G. Louw aan de spits, zorgt
de kunstredactie voor de bespreking van belangrijke
nieuwe Afrikaanse en anderstalige boeken en voor prin=
cipiele beschouwingen over muziek, radio, beeldende
kunst, en zo meer. Baldsy Twee van Die Burger is in
menig opzicht een weerhaan geworden in de Afri=
kaanse kritiek of dan torch minstens in het Afrikaanse
geestesleven.
Deze vluehtige kijk op een paar aspecten van de Afri=
kaanse geestesbedrijvigheid — uiteraard kon ik weinig
meer dan titels en namen geven — toont iniettemin aan
dat bier gewroet en zeer hard gewerkt wordt. Ons
Vlaamse broedervolk zal weten, tot eigen profijt, van
deze dingen kennis te nemen.

DRS. FRED TEURLINCKX

PERS EN Ull"GEVERU
IIN ZUM-AFRIIKA

PERS

Het verleden
De eerste kranten in Zuid=Afrika, then nog maar de
Kaapkolonie, droegen wel Engelse koppen, maar waren
over het algemeen tweetalig : Engels en Nederlands.
Waren zij het niet, dan hadden zij een Hollands Bij=
voegsel zoals The Cradock News, waarin trouwens de
voor de evolutie van het Afrikaans zo belangrijke
Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfe=
laar over het onderwerp van 'Afscheiding tusschen de
oostelyke en westelyke provincie' van Louis Henri
Meurant, verschenen is.
Het ontstaan van een ' zuiver ' Hollands=Afrikaanse
pers had dan ook niet met een taalkwestie te doen, al
zal gaandeweg de taalstrijd in deze pers 'n prominente
ruimte gaan innemen. Wanneer De Zuid=Afrikaan in
1830 under de leiding van Charles Etienne Boniface ver=
schijnt, dan is ook hij tweetalig. Hij is er gekomen om=
dat zijn voorganger de South African Commercial Ad=
vertiser te liberalistisch in zijn kleuropvattingen werd
en de Hollandse ikolonist/ niet meer voldeed op dit be=
langrijke terrein van het Zuidafrikaanse sociale leven.

De geestesrichting die de Engelse pers in het Zuid=
Afrika van vandaag openbaart, vindt reeds haar oor=
sprong bij de twee oudste publikaties, de South African
Journal, een maandblad, en de South African Adver=
tiser, een weekblad.
Hun stidhters, uitgevers en redakteurs waren typische
1820=Setlaars, alleen van hun lotgenoten verschillend
daarin dat zij liever niet boerden en nog een tikje libe=
raler waren. Het hun ioorspronkelijk toegewezen Oost=
Kaapse gebied verlatend trokken zij naar Kaapstad,
waar zij ware journalisten werden, ook in hun strijd
tegen de Britse overheid.

De eerste proeven van werkelijk Afrikaans verschijnen
reeds in 1826 in De Verzamelaar, de krant van de vader
van het Hollands krantenwezen in Zuid=Afrika, de tot
het protestantisme bekeerde kreupele Portugees=Hol=
landse load Josephus Suasso de Lima, en ook in De
Zuid=Afrikaan, reeds in het stichtingsjaar. In ieder geval
staat De Zuid=Afrikaan bankvast achter de 'Hollandse
kolonist' en deze houding gaat nog duidelijker worden
wanneer de krant samensmelt met een ondertussen ge=
boren zusje, De Volksvriend. De Zuid-Afrikaan behoudt
zijn titel, maar krijgt meer armslag. Bovendien is daar
nu een jong en dynamisch eig,enaar en redakteur, nie=
mand minder dan Jan Hendrik Hofmeyer, Onse Jan,
eerder voorstander van Nederlands dan van Afrikaans,
doch in ieder geval een Dietser van het zuiverste water.
Deze Zuid=Afrikaan begint werkelijk geschiedenis te
maken met de publikatie van een correspondentie over
de Afrikaanse Bijbelvertaling, ingezet door Pannevis,
voortgezet door anderen en waarin ook Hoogenhout be=
trokken geraakt. Dit werd het voorspel tot de stichting,

in 1875, van het Genootskap van Regte Afrikaners, met
zijn integraal Afrikaanse krant De Afrikaanse Patriot,
eerst een maandblad maar reeds kart daarop een week=
blad. Nog een belangrijke naam verbonden aan De
Zuid=Afrikaan is deze van Antoine Nicolas Ernest Chan=
guion, de schrijver van De Nederduitsche taal in Zuid=
Afrika hersteld (1844).
Dit alles gebeurde in Kaapstad terwijl inmiddels de
Oostkaap ook haar stem verheffen kon in Het Kaapsche
Grensblad waarvan Meurant, van 1844 tot 1850 de
eigenaar, uitgever en redakteur was. Ook in dit blad
verschenen brieven in Afrikaans.
In Natal, de eerste werkelijke Voortrekkersrepubliek die
ook het eerst in Engelse handen viel en nu het meest
Britse gewest is, verscheen De Natalier. De andere
twee Voortrekkerrepublieken zouden volgen, maar eerst
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moest natuurlijk de grote Trek zijn beslag gekregen
hebben. Voor de Vrijstaat m oeten wij De Volksstem,
later Die Volkstem, noemen die nog tot voor een paar
jaren verscheen. Een goed tijdsdhrift komt later met Die
Brandwag (1910 tot 1922), dus niet de huidige Brandwag.
De 'Afrikaanse' pers zal trouwens haar eerste defini=
tieve stoat krijgen kort voor en na de Rebellie van
1914. Nationalisme vlamt nu hoog op en weldra ver=
schijnen De Burger en De Huisgenoot in Kaapstad. Ons
Moedertaal van de Stellenbossers Prof. J. J. Smith, To=
bie Muller en Gordon Tomlinson heeft de taalpolitiek
van Die Huisgenoot bepaald. Maar hiermede bevinden
wij ons reeds in
'

Twee faktoren spelen echter een rol : de ontwikkelde
Afrikaner is geneigd om ook een blad van de tegenpartij
te kopen, wat de Brit niet doet en de stedelijke 'ge=
leerde' naturel is geneigd om Engelse kranten uit zijn
zakken en boektassen te laten puilen om te laten zien
hoe geleerd hij is.
De tweede belangrijke Engelse groep is die van de S. A.
Associated Newspapers Ltd. die op datum van 10.1.1962
nog met de volgende oplagen 'gespog' heeft : Rand

Daily Mail (122.209), Sunday Times (336.565), Sunday
Express (153.916), Financial Mail (4.318).

Afrikaanse pers
Het heden
Kaapstad en Johannesburg worden nu de centra zowel
voor de Afrikaanstalige als de Engelstalige pers. Op
haast een uitzondering na, de zg. neutrale, cloth Ver=
enigde partij=gezinde sensatiekrant Die Landstem, zullen
de Afrikaanstalige kranten in hun verschillende scha=
keringen nationaal zijn. De Engelse daarentegen libera=
listisdh en 'anti'. Pogingen om een nationalistische
Engelse pers op te richten zoals destijds met The South
African Nation zijn telkens mislukt. Voor wie het land
kept is zulks geen wonder. Begint een 'Brit' nationaal te
voelen, dan gaat hij Afrikaanse kranten lezen, ja, hij
zal in zekere mate verafrikaansen. Hij bevindt zich dan
in het eerste stadium van het assimilatieproces, dat vol=
gees nuchtere buitenlandse waarnemers binnen zowat
twintig=dertig jaar voltrokken zal zijn.

Engelse pers
De machtigste trust is The Argus Printing and Publish=
ing Co. Ltd., met hoofdkantoor in Kaapstad. Zelfs al
laten wij een aantal kleinere plattelandse en rhodesisdhe
publikaties achterwege, blijft de Argus=reeks niettemin
imposant : The Cape Argus (Kaapstad, oplage : 103.789
in de week, 145.369, week=end; cijfers van 27.12.1961),
The Star (Johannesburg, 177.704/135.942/27.12.1961),

The Chronicle, Daily Dispatch, The Diamond Fields
Advertiser, The Eastern Star (Grahamstad), The Friend
(Bloemfontein), The Natal Advertiser, The Natal Daily
News, The Natal Witness, The Outspan, Pretoria News,
Queenstown Representative, The Sunday Mail, Sunday
News, Sunday Tribune, enz.
De oplagecijfers van Cape Argus en Star geven een
idee van de zware strijd die de Afrikaanse pers nog
tegen deze Britse kolas te leveren heeft. De Engelse
gemeenschap is, qua steeds afnemende getalsterkte niet
in staat deze witte olifant aan het wandelen te houden.
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Omdat, in al hun nuchterheid, de oplagecijfers het
sprekendst zijn, noteren wij hier enkele recente gegevens
(oplagecijfers van einde 1961 = begin 1962) :
Die Brandwag, Johannesburg, weekblad, ( 10 3.554) ; Die
Burger, Kaapstad, dagblad, (in de week 47.480, 's zater=
dags 63.775); Dagbreek en Sondagnuus, Johannesburg,
(zondag 135.240); Die Huisgenoot, Kaapstad, weekblad,
(100.590); Die Jongspan, Kaapstad, weekblad, (55.0o0);
Die Landbouweekblad, Kaapstad, weekblad, (53.212);
Rooi Rose, Johannesburg, damesweekblad, (92.293);
Sarre Marais, Kaapstad, damesweekblad, (71.404); Die
Transvaler, Johannesburg, dagblad, (42.364); Die V ader=
land, Johannesburg, namiddagkrant, (56.586); Die
Volksbiad, Bloemfontein, dagblad, (32.000, 's zaterdags
35.000).
Dus Dagbreek, Brandwag, Huisgenoot, Rooi Rose en
Sarie Marais houden zich flink staande. Wij kunnen
ons echter minder verheugen over het succes van Die
Landstem, 153.085 exemplaren. Seks in woord en beeld
speelt een overheersende rol in dit blad en daarbij oefent
het een slechte invloed uit op de 'serieuze' bladen die
ook nu en dan proberen de bikini's buiten te hangen om
hier en daar een lezer te vangen. Daaraan doet Woord
en Daad, halfmaandelikse christelike nuusblad, niet
mee. Bovendien heeft dit blad zijn kolommen ter be=
schikking gesteld van Die Dietse Federasie en vooral
Vlaanderen is er dikwijls aan de eer. Deze reden alleen
zou volstaan om het blad hier speciaal te vermelden.

Bantoepers
Gezien het aantal Bantoes (ca. 11 miljoen) zouden wij
ons aan een uitgebreide Bantoepers verwachten. Van
het redelijke groat aantal titels, ca. 23, zijn er echter
slechts 3 die er in geslaagd zijn de verbeelding van de
naturel aan te grijpen : Zonk, (75.000 exx.); Drum,
(200.000 exx.); Bona, (101.000 exx.).
Als wij nu gauw het karakter van deze edifies 'bloot=
leggen' zullen wij dadelijk zien waar het in de Bantoe=
pers om gaat.
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ASPEC: EN VAN DIE HUIED1IGE ZUI[D
De geschiedenis van de Zuidafrikaanse schilderkunst
is kart. Strict genomen reikt zij niet verder in de tijd
terug, dan het begin van deze eeuw en een aantal van
haar voornaamste grondleggers leven en werken ma=
menteel nog steeds. Daarbij aansluitend is het mogelijk
van zeer nabij en zonder onderbrekingen te onderzoe=
ken, hoe, op kunstgebied, overgeerfde tradities evolu=
eerden, veranderden en ontwikkelden met een ontzag=
lijke levenskracht en diversiteit, bijzonder gedurende
de jongste drie decaden.
Terzelfder tijd is het mogelijk na te gaan hoe speci=
fiek Europese stijlen en tradities zich hebben aangepast
aan de visuele en psychologische ervaringen, die een
nieuwe omgeving met zich meebracht, vermits een aan=
tal belangrijke schilders van Europa naar Zuid=Afrika
emigreerde.
Het bestek van mijn artikel laat mij niet toe al te
breedvoerig uit te wij den over deze levenskracht en
diversiteit, over de wisselwerking tussen gevestigde en
nieuwe tradities, en uiteraard kan ik niet het hele veld
van de Zuidafrikaanse schilderkunst van de voorbije
zestig jaar bestrijken. De acht schilders, die ik voor
mijn bespreking gekozen heb, omvatten nochtans een
zekere belangrijkheid en hun werken vertegenwoordi=
gen vitale strekkingen en contrasten. Zij vertegenwoor=
digen enkele van de vele aspecten van de Zuidafri=
kaanse schilderkunst.
De meeste van de grondleggers der Zuidafrikaanse
schilderkunst zijn, zoals wij heden weten, Zuid=Afrika=
nen, die in Europa studeerden en die onafhankelijk en
onveranderlijk alleen, aan het werk togen, binnen de
conventies van een welomlijnde traditie, eigen aan hun
tijd. Af en toe emigreerden echter in Europa geboren
en gevormde kunstenaars naar Zuid=Afrika en namen
daar belangrijke en invloedrijke posities in.
Onder ideze is Maurice Van Essche — en als schilder en
als leraar — een van de belangrijksten. Hij wend te
Antwerpen geboren in 1906, studeerde aan de St.=Lucas=
academie, evenals te Parijs en te Nice bij Henri Matisse.
Hij trok naar Congo toen hij 33 jaar oud was en het
daaropvolgende jaar, in 194o, vestigde hij zich in Zuid=
Afrika. Gedurende vele jaren gaf hij les aan de Michaelis
School voor Kunst, die een afdeling is van de Universi=
teit van Kaapstad. Hoewel hij zich niet beperkte tot een
thema, heeft hij veel van zijn werken gewijd aan het
Afrikaanse volk en het Afrikaanse landschap — en
daardoor is hij ook het best bekend. Men vindt in deze
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schilderijen een sterk exotisch element : de kleuren zijn
warm en sterk, de vormen over het algemeen eenvoudig
en fors en zwart omlijnd. Men ontdekt er niet enkel de
invloed van de Parijse scholen uit de dertigerjaren in,
maar eveneens van de brandramen van kathedralen en
kerken. De visuele en psychologische invloed van Afrika
op Van Essche is gernilderd geworden door een gevoel
van rust : hij bait het exotische niet uit om het exo=
tische, doch vereenvoudigt en vermenselijkt het. Hij ziet
het leven van de Afrikaanse inboorling sub specie aeter=
nitatis en beeldt het uit met onromantische sympathie,
die zowel religieus als humanistisch is.
In tegenstelling daarmee is het exotisme in de schiide=
rijen van het Afrikaanse inboorlingenleven, die Law=
rence Scully (°1921) borstelde, veel meer absoluut. Ge=
boren en gevormd in Zuid=Afrika, is zijn recent werk
meer abstract geworden, maar gedurende zijn belangrijke
beginperiode legde hij in zijn werk met Afrikaanse
thema's een bijna sinistere kwaliteit. Forse, schitterende
kleuren contrasteren sterk met volkomen zwarte massa's
en lijnen. Het realisme, dat aan de basis lag van deze
schilderijen, hun pijnlijk nauwkeurige details en hun at=
mosfeer van intieme, barbaarse onbekendheid, spanden
samen am er sterke documenten uit het werkelijk leven
van te ,maken, getransformeerd dan door ieen verbeel=
ding, die — niet zoals bij Van Essche — onstuimig was
en die geen rust vond in een reeds gevormde techniek.
Zuid=Afrika heeft altijd kunstenaars met een zonder=
linge individualiteit voortgebracht, bij wie de poetische
kwaliteit van hun verbeeldingskracht hen in staat stelde
de invloeden van hun vorming of gekozen meesters te
overtreffen. Tot deze groep behoort Cecil Higgs (°19o8).
Ontegensprekelijk is zij een van de fijnste en origineel=
ste Zuidafrikaanse schilders. Zij studeerde veel jaren
in Londen en in Parijs, ceder Andre Lhote. Toen zij
terugkeerde naar Zuid=Afrika, vertoonde haar werk in=
vloeden van Walter Sickert en de Franse impressionisten,
hoewel zij ongetwijfeld veel leerde van latere Franse
schilders, in het bijzonder van Matisse. Hoewel zij een
uitstekende portret=, landschap= en stillevenschilderes
is, verwierf zij tijdens de jongste vijftien jaar vooral be=
kendheid door haar zeegezichten. Het is onbetwistbaar
zeker dat haar hoogst persoonlijke techniek haar su=
bliemste en origineelste expressie vond in haar marinen
en werken, die het zeeleven of zeevoorwerpen als onder=
werp hebben. Zij is essentieel een kunstenares, die haar
onderwerpen hetzij in close=up, hetzij in poetische con=
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centratie ziet, haar composities drijven op eerder vaag
gesuggereerde vormen, waaraan substantie wordt ge=
geven door haar briljant gebruik van de kleuren; haar
schilderijen nemen vaak vorm aan vanuit talrijke kleur=
tonen en =intensiteiten.
Georgina Ormiston (°19o3) begon pas laat te schilderen
en heeft nauwelijks enige traditionele kunstopleiding
genoten. Zij put haar kracht hoofdzakelijk uit fantasie,
uit een verbeelding, die bruist van beelden en vreemde
associaties, en roept ermee in haar schilderijen een
sprookjeswereld op, die geen opmerkelijke connectie
schijnt te hebben met de werkelijke wereld. In veel van
haar werken heeft zij Aztekenfiguren uitgebeeld, even=
als sneeuwbuien, maanlandschappen, scenes op de oce=
aanbodem, wouden, eilanden en steden. Vaak zijn haar
thema's volkomen abstract : zij roepen gevoelens op,
zoals onrust, angst, hitte en de idee van de wereld voor
de schepping van de mens. Later heeft zij veel van haar
abstracties getekend vanuit de zichtbare werkelijkheid :
het Zuidafrikaanse 'veld', geerodeerd door de droogte,
steden, gezichten vanuit de lucht, rotsen en planten. De
ingewikkelde en minutieus bewerkte oppervlakten van
haar schilderijen suggereren een microcosmos van inge=
beelde aspecten van het bestaan.
Matthew Whippman (°19o1) is volledig autodidact, hoe=
wel zijn kunstkennis verbazend groat is. Daar waar hij
zeker beinvloed werd door Feininger, verwierf hij -- net
zoals Georgina Ormiston — persoonlijkheid uit een
verbeeldingskracht, die eerder van een andere wereld
schijnt te zijn. Hij is een van , de weinige Zuidafrikaanse
artisten, die , de moderne stad, waarin hij het grootste
gedeelte van zijn leven doorbracht (Johannesburg) ge=
schilderd heeft met poetische fijngevoeligheid. Zijn re=
centste werk breekt echter meer en meer af met repre=
sentatieve vormen, hoewel hij een abstract schilder is.
Hij wendt handig gelegde kleurenvlakken aan om steden
en landschappen op te roepen.
Het Zuidafrikaanse landschap zelf heeft veel van onze
schilders gefascineerd en het inspireerde bij verschei=
dene kunstenaars enkele belangrijke en opmerkenswa,ar=
dige werken. Eugene Labuschange (°1921), die enkele
jaren in Parijs studeerde, is een farmer, wiens studies
van ,de Afrikaanse farm, van inboorlingen en land=
schappen interessante en originele voorbeelden ,zijn van
wat men zou kunnen noemen 'abstract expressionisme'.
Hij gebruikt de forse, vereenvoudige vormen van het
expressionisme, hoewel hij de onderscheiden elementen

van zijn composities zo in elkaar duet .opgaan, dat het
eind= en totaaleffect abstract is. In zijn jongste land=
schappen combineerde hij abstracte vormen met a.ndere,
die men plots herkent als symbolische en figuratieve
elementen en voorwerpen. Hij werkt traag en doordacht
en stelt heden zelden ten Loon. Hoewel zij niet zo groat
is, toch blijft zijn bijdrage tot de Zuidafrikaanse schilderkunst oorspronkelijk.

Cecil Skotnes (°1926) verwierf vooral bekendheid als de
beste houtsnijder, die Zuid=Afrika voortgebracht heeft,
hoewel hij voor enkele jaren de belofte inhield een der
fantasierijkste landschapschilders te worden. Momenteel
heeft hij het houtsnijden tijdelijk opgegeven en ging, hij
terug aan het schilderen. In zijn schilderijen legde hij
de zin voor symbolische, abstracte vormen, die zijn
houtsneden zo merkwaardig maakten. Zijn schilder=
werken zijn doorgaans landschappen, met dim verstan=
de, dat hun abstracte vormen afgeleid worden van de
verscheidene aspecten van het landschap : rotsvormen en
=formatives en verscheidene andere geologische factoren.
De jongste onder de vermelde kunstenaars, George Boys
(°1930) trad onlangs met indrukwekkende kracht uit
een periode, gedurende dewelke hij trachtte zijn indivi=
duele expressie te vinden in brede, uitdeinende abstracte
vormen. Zijn jongste schilderijen — vele. zijn een com=
binatie van een monotype met schildertechnieken —
zijn meer compact, zorgvuldiger g,epland en veel per=
soonlijker dan zijn vroeger werk. Ook hij leidt veel van
zijn vormen af uit het Zuidafrikaans landschap; en
zijn werk behoudt zuiver figuratieve elementen, hoewel
zijn composities semi=abstract kunnen genoemd worden.

Het zal kunnen nagegaan worden da.t deze acht schilders
— de jongsten zijn van ,de oudsten. gescheiden door een
bijna volledige generatie — geen opzettelijke persoon=
lijkheid bezitten en inderdaad weinig gemeenscha.ppelijk
hebben. Het zijn er acht uit een hele schaar artisten, die
bijdragen tot de levenskracht en de diversiteit van de
hedendaagse Zuidafrikaanse schilderkunst. Zij ver=
tegenwoordigen zoals ik deed opmerken — zekere
vitale en belangrijke aspecten en sommige strekkingen
en contrasten, die wij vinden in de Zuidafrikaanse
schilderkunst.
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Maurice Van Essche : ' Kleurlingenvrouw' (1962).
Na zijn ' Afrikaanse' schilderijen is Maurice Van Essche waarschijnlijk het best bekend door zijn clown-schilderijen. Clowns
roepen bij hem talrijke associaties op, die een geboren en getogen
Zuid-Afrikaan niet kan vermoeden hij ziet in hen iets van de
adel en de tragedie van het menselijk wezen, en verscheidene van
zijn schilderijen, die Zuidafrikaanse kleurlingen, mannen en
vrouwen voorstellen, dragen de trekken van de onvergetelijke
clown. Maar in het gelaat van deze kleurlingenvrouw leeft eveneens iets van een Madonna.
met toelating van de kunstenaar

Lawrence Scully : 'Rituele Dans' - olie (1955).
Dit schilderij beeldt, met pijnlijke aandacht voor het betekenisvolle detail, de rituele dansceremonie uit van een Zuidafrikaanse
inboorlingenstam. Daar het een intieme, van zeer nabij waargenomen dans betreft, heeft de kunstenaar het gebeuren vastgelegd
met een bijna sinistere kracht. Het scherpe contrast tussen hevig
zwarte massa's en hun omgeving, die schittert in rijke kleuren,
evenals het oproepen van het barbaars mysterie en de koortsachtige beweging, suggereren een wereld, die de artist goed kent en
waarvoor hij een groot ontzag koestert. Zijn techniek spruit voort
uit deze dualiteit en drukt ze ook werkelijk uit.
met toelating van de eigenaar Mr. I. J. Kriel, Johannesburg

MAGGIE LAUBSER

Portret.

Onder de Zuidafrikaanse kunstschilderessen neemt
Maggie Laubser een voorname plaats in. Zoals zoveel andere Zuidafrikaanse plastische kunstenaars
trok tij naar Europa. Zij studeerde er tien jaar lang.
In 1922-23 ontdekte zij, onder invloed van de Duitse
expressionisten Schmidt-Rottluf en Franz Marc, dat
het expressionisme haar het best lag en zij keerde
naar Zuid-Afrika terug.
Momenteel woont zij in de omgeving van Kaapstad,
in een huis, dat zij 'Altyd Lig' - Altijd Licht - noemt.

MAUD SUMNER : Naakt.
Ook Maud Sumner brachi en brengt nog geruime
tijd in Europa door. Zij keert echter steeds terug
naar haar land en bij elke thuiskomst stelt zij er
ten toon.
Haar eerste opleiding ontving zij in Johannesburg,
studeerde daarna literatuur te Oxford en begaf zich
vervolgens naar Parijs, waar zij schilderde onder de
leiding van Maurice Denis en Georges Desvallieres.
Zij is een van deze Zuidafrikaanse schilders, in
wier werken wij dezelfde vitaliteit Vinden, die wij
aantroffen bij de Mexicaanse kunstenaars, die, een
kwarteeuw geleden, glans en bekendheid schonken
aan het cultureel patrimonium van hun land.

BEELDHOUWKUNST

Van zijn huidig beeldhouwwerk kan zonder meer gezegd
warden dat het nog slechts zeer rudimentair de menselijke vorm oproept het is totaal abstract geworden. Maar
de doorbraak naar de toren en de opeengestapelde massa's
doordrongen van ruimte, is er. Als deze torens gemodelleerd en gegoten zijn in betori of brons, dan zijn ze soliede
constructies van zware massa's .Daar hij, zonder overdre=
ven toegevingen, trouw blijft aan ,zijn materiaal, schuwt
Villa in dergelijke constructies de zeer diepe uitholling
en de doordringende opening. Hij voelt klaarblijkelijk
aan dat zulks de essentiele kwaliteit van het gegoten blok
zou vernietigen. Torens ja, maar torens zonder licht...
Doch gietwerk is niet typisch voor het huidige werk
van Villa. Een opdracht, die centraal was voor zijn
ontwikkeling, was Africa, een beeldhouwwerk van vijf=
tig voet hoog, gemaakt in drieduims gewalst staal, voor
het hoofdpaviljoen van de eeuwfeesttentoonstelling
Zuid=Afrika, die in 1960 plaatsgreep te Johannesburg.
Voor de eerste maal werd de torenvorm letterlijk een
toren, een bouwkundig beeldhouwwerk of een gebeeld=
houwd bouwwerk, als u wil en een zeker verlies, een
gebrek aan definitie van de ruimte tussen de vormen,
werd uiteindelijk ,overbrugd. In idit werk begonnen de
ondertonen en de harmonie te leven, die in alle kunst
het onderscheid uitmaken tussen de dunne noot en de
rijke sonoriteit. Datgene, dat in alle kunstwerken de
eigenlijke rijkheid uitmaakt, is niet zozeer het samen=
brengen van ontelbare kwaliteiten, maar wel het samen
en ordelijk aanwezig zijn van deze kwaliteiten, en wel
z6 dat uit ,deze co=presentie een heel gamma van nieuwe
harmonieen en subtiliteiten ontstaat, die de ruimte be=
zetten, waarin zij geschapen werden. In de open, samen=
gevoegde sculptuur, die Villa nu creeert, is datgene, dat
bijdraagt tot het totaaleffect, niet alleen het ingenieuze
van de vormen, noch de plastische verbeeldingskracht,
noch zelfs dat hij, sedert Africa, in staat was nauw=
keuriger en omzeggens 'materieler' vorm te geven aan
de ruimte tussen zijn metalen stukken, nee, het is eerder
dit, dat hij, in de jongste jaren in staat was de beeld=
houwkundige weerkaatsingen te voorzien en te beheer=
sen, die sommige vormen hebben op de ruimte, die zij
vullen en bepalen, en , de weerkaatsingen, die, reflec=
terend, de co=presentie van deze vormen en ruimten
aan het licht brengen.

Eduardo Villa : Ontwerp voor betonconstructie (1961).

Eduardo Villa :
In elkaar passende vormen.
(1961) - brons.

Het is wellicht omwille van de concentratie op deze
harmonieen, dat Villa zichzelf het gebruik ontzegt —
dat nochtans eigen is aan zijn tijdgenoten, — zijn
metalen te verweven.
Uitgenomen daar waar hij het merkteken van de samen=
voegingen achterlaat als een cerlijk ,gebaar om de con=
structiemethode te openbaren, polijst hij zijn metaal,
dat hij zuiver binnen zijn eigen schema houdt. Daaruit
volgt dat het huidige materiaal, waaruit het beeldhouw=
werk wordt opgebouwd, van zijn belangrijkheid inboet;
het zijn de kromming en de lading, het geweld en de
passiviteit van de ruimten, binnen in de structuur,
waarheen het oog gericht wordt en waarbij de plastische
verbeeldingskracht van de beeldhouwer betrokken is.
,Wat 'oak de materialen zijn, die hij gebruikt, de beeld=
houwer is in staat hun bestemming te verenigen met
zijn ruimte=massa conceptie; omdat het metaal nochtans
glimt of verblindend reflecteert, moet zijn teruggekaatst
licht de holten, die de kunstenaar schiep, verlichten en
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tot leven wekken of hun proporties, hun beweging en
hun worm met andere elementen laden. Het is alsof de
beeldhouwer, voor de ultieme abstractie in de beeld=
houwkunst, de sculptuur van ruimte en lucht zoekt.
Uit deze notifies kan, terecht, afgeleid warden dat Villa
instinctief een beeldhouwer is van grate stukken. Want
indien, zoals zijn beeldhouwwerk aantoont, men zich
bewust moet zijn van de ruimten, die hij domineert,
van het metaal, waarmee hij ze domineert, toch zou de
beste manier iam zijn plastische bedoeling te begrijpen
zijn : te kunnen bewegen, fysisch bewegen, in het in=
nerlijke van zijn beeldhouwwerken. Financieel teleur=
gesteld bij het scheppen van zulke enorme werken, kan
hij enkel vertrouwen op het gevoelige oog en de inter=
pretatieve verbeelding om te 'wandelen' doorheen zijn
sculptuur, niettegenstaande dat blijven de meeste van
zijn beeldhouwwerken, hoewel zij groat zijn en esthe=
tisch indrukwekkend, uiteindelijk maketten voor torens,
schetsen voor gebeeldhouwde architectuur...

JAN BOUWS

EEN KWARTEEUW
ZUMAFRIKAANSE MUVEK
De mondigwording van de Zuidafrikaanse muziek heeft
zich in onze eeuw langs lijnen van geleidelijkheid vol=
trokken en ging niet vergezeld van het trompetgeschet=
ter van een daverende kultuurpropaganda of zelfs maar
de prikkeling van hackles zoals Cocteau's Le Coq et
l'Arlequin bij het optreden van de Groupe des Six in
Frankrijk of het Weense tijdschrift Musikblatter des
Anbruch van de Schenberggroep. Daardoor werd aan=
vankelijk niet opgemerkt dat naast de dichterfiguren
Van Wyk Louw, W. E. G. Louw, Elisabeth Eybers,
C. M. van den Heever, Uys Krige en later vooral D. J.
Opperman, een aantal komponisten naar voren kwamen
die in hun muziek een eigentijds geluid lieten horen dat
evenzeer van dat hunner voorgangers afweek als dit bij
de Digters van Dertig het geval was.
Zo kon het zelfs gebeuren dat, toen de Zuidafrikaanse
Voorlichtingsdienst enige jaren geleden het buitenland
over het muziekleven onder het Zuiderkruis wilde in=
lichten, men , gebruik maakte van een pamfletje van een
Johannesburgse muziekjoernalist voor wie de belang=
rijkheid van de muziekkultuur uit een aantal bezoeken
van buitenlandse solisten Meek te bestaan, met een
hautain voorbijgaan van vrijwel alle scheppende toon=
kunstenaars uit het eigen land. Het moest nog tot 1961
duren, voordat een beter geschriftje versdheen.
Een ander Engelssprekende m,usikus die reeds enige ja=

ren in de Goudstad woonde, bestond het in 1955 voor
een Londens gehoor te verklaren dat er slechts een
Afrikaanse komponist bestond, n.l. Arnold van Wyk,
maar dat deze door zijn studie in Louden toch eigenlijk
meer Brits dan Zuidafrikaans was, waarop Van Wyk
onmiddellijk reageerde met de verklaring : Om my

lewe te red, kan ek geen spesifieke Engelse kenmerke in
my musiek bespeur nie. Naar het oordeel van Arnold
van Wyk wordt het zoeken en speuren naar nationale
kenmerken in het oeuvre van een komponist 'te ,dikwins
overdreven : Die musiekgeskiedenis leer ons dat die

studie in 'n vreemde land nie beteken dat daardie land
se musiekidioom — as so iets bestaan — sonder meer
deur die student aangeneem word nie.
Wat ons bij kennismaking met de Zuidafrikaanse mu=
ziek als eerste bizonderheid opvalt, is dat er naast het

Wonder van Afrikaans dat in 1959 zo luisterrijk gevierd
werd, ook het Wonder van die Afrikaanse Lied bestaat.
Wat vandaag als iets gewoons; normaals wordt be=
schouwd : de mogelijkheid om liederen in de eigen,
Afrikaanse taal te zingen, is nog geen halve eeuw oud.
Nog maar een geslacht terug riep de dichterstudent A.
D. Keet zijn land= en taalgenoten nog toe : Sing uit jou
lied en wees nie skaam Maar dit zingen kon pas ge=
beuren, nadat de dichters voor voldoende liedteksten
gezorgd en de toondichters deze getoonzet zouden heb=
ben. De liedkomponiste Rosa Nepgen schrijft hierover
het volgende : Elke vers, goed of sleg, en elke stuk prosa
het 'n soort onderliggende taalmelodie en sommige
mense se oor en taalgevoel is so ingestel dat hulle mak=
lik daarvan bewus is. As so'n mens nou 'n komponis is,
dan skryf jy soms liedere. Ek is daarvan seker dat 'n
werklik pragtige vers, waarvan die klank=intonasie ook
goed weergegee is, altyd die moontlikheid van 'n baie
inooi lied inhou, dit maak nie sack watter taal dit is
nie. En dan voegt zij daar de volgende belangrijke op=
merking aan toe : Afrikaanse liedere sal net so lekker
sing as enige ander taal as die komponiste dit net reg
wil gebruik.
In hoever konden Zuidafrikaanse liedkomponisten steu=
nen op een traditie, zoals de Fransen b.v. op Gounod,
Duparc en Faure, de Duitsers op Schubert, Schumann,
Brahms, Wolf en Rich. Strauss ? Een dergelijke, eigen
traditie ontbrak ten enemale. De voorgaande geslachten
waren opgegroeid met de Victoriaanse liederen uit de
tweede helft van de negentiende eeuw, de z.g. Songs
and Ballads en nog in 1959 vroeg Dr. W. E. G. Louw
zich zelf af, hoe het mogelijk was dat de Afrikaner
hier door gekomen is. Heelhuids zeker niet. Dr. Louw
vreesde drat heel wat Zuidafrikaners na zo'n halve eeuw
van Victorianisme nog wel lang muzikaal=erfelijk be=
last zullen blijven.
De verdienste van de komponisten tussen 1905 en 1935
is, dat zij door hun liederen op Afrikaanse teksten een
einde aan deze wansmaak hebben trachten te maken.
Zoals Langenhoven zijn tijdgenoten heeft leren lezen,
hebben zij hun yolk leren zingen. In het algemeen zijn
hun liederen goed zingbaar en worden ze door het pu=
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Lionel Bowman,
Zuidafrikaanse pianist.

bliek gemakkelijk en graag aanvaard. Daar staat echter
tegenover dat de meeste tamelijk konventioneel ge=
schreven zijn. De harmonische vernieuwingen, vooral
van de Franse meesters, zijn nauwelijks merkbaar; de
klavierbegeleiding bestaat te dikwijls uitsluitend uit ge=
broken &ie= en vierklanken en de melodieen zelf heb=
ben vrijwel geen persoonlijk karakter, uitgezonderd
misschien een enkele van de janggestarven Johannes

Fagan. Maar ze hebben bewezen dat het Afrikaans als
zangtaal minstens even geschikt was als het Engels, Ne=
derlands of Duits, en , dat de bekende uitspraak van
Frans de Cart : Mijne Moedertaal is de schoonste taal

ook voor de Afrikaanse komponist en zanger waar blijkt
te zijn. Eenzelfde merkwaardige voorkeur als bij de En=
gelssprekende Gebroeders Hobson die hun boeken in het
Afrikaans sdhreven, doet zich oak bij vele Engelsspre=

kende komponisten in hun liederen voor. Zo vinden wij
naast de liederen van Stephen Eyssen, M. L. de Villiers,
Ch. Nel, Gideon Fagan, P. J. Lemmer, S. le Roux, Marais
e.a., talriike Afrikaanse liederen van John Pescod, Horace
Barton, Arthur Ellis, Sydney Richfield, Ernst Lowen=
herz, Hayden Matthews (ander schuilnaam Johannes

Joubert) en Heinz. Hirschland. En dit verschijnsel doet
zich eveneens voor ander het geslacht dat vooral na
de Tweede Wereldoorlog optreedt : naast Arnold van
Wyk, Hubert du Plessis, Rosa Nepgen, Stefans Grove
en Dawid. Engela, zijn Blanche Gerstman, Peter Rorke,
Cromwell Everson en zelfs de sedert 1947 in Engeland
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woonachtige John Joubert komponisten van Afrikaanse
liederen. Bij hen is echter het klavier gelijkwaardig
aan de zangstem en is de onpersoonlijke begeleiding
verdwenen.
Kenmerkend voor deze generatie en voor de ontwikke=
ling van het Zuidafrikaanse muziekleven in het alge=
meen, is de groeiende belangstelling voor instrumentale
muziek of voor de kombinatie van vokale en instrumen=
tale muziek. Sedert de stichting van het Konservatorium
van Stellenbosch in 1905 hebben ook de andere univer=
siteitscentrums een dergelijke vakopleiding gekregen;
Kaapstad, Durban en Johannesburg bezitten een simfo=
nieorkest en na 1954 is dat van de Goudstad omge=
vormd tot het grate S.A.U.K.=simfonieorkest (ander
Anton Hartman, Edgar Cree en Johan van der Merwe).
Dit verzorgt zowel de radiokonserten van de Suid=
Afrikaanse Uitsaai=Korporasie als de gewone zaalkon=
certen in Johannesburg en Pretoria. Deze ontwikkeling
van het koncertleven wordt nog gestimuleerd door de
regelmatige bezoeken van buitenlandse ensembles, diri=
genten en solisten van wereldnaam, nu het luchtverkeer
de enorme afstanden met de Europese centra tot ruim
tien vlieguren heeft bekort. Aan de andere karat hebben
de meeste jonge musici (en ander hen de komponisten,)
voor korter of langer hun studie in de muzieklanden
van overzee afgerond en kennis gemaakt met de heden=
daagse muziekstromingen.
Als wij nagaan, hoe groat de invloed van de Zuid=
,

Cornponist
Arnold van Wyk

afrikaanse volksmuziek op de kunstmuziek is, kunnen
wij vaststellen dat deze tot voor kort gering was. De
zeer begaafde Stefans Grove verwierp in een artikel
Probleme van die Suid=Afrikaanse Komponis (1952) in
het tijdschrift Standpunte de toepassing van de yolks=
liedjes omdat die grootste aantal (..) te platvoers en
onkenmerkend zou zijn am de grondslag vir ernstige
werk te vorm. Oak Hubert du Plessis nam aanvankelijk
een afwijzende houding aan. Tot een ontwikkeling van
de .z.g. Boeremusiek tot een tipisch=nationale muziek —
iets wa arop Anton Hartman in 1946 zinspeelde — is het
niet gekomen. Wel vinden wij de gebruik'elijke orkest=
verwerkingen van bekende wijsjes tot Suites van Suid=
Afrikaanse Volkswysies bij Gideon Fagan (°19o4) en de
Engelssprekende Victor Hely=Hutchinson (1901=1947)
en Richard Cherry, en de klaviervariaties op Ek soek na
my Dina van tien Johannesburgse komponisten. Van de
komponisten maakte alleen Arnold van Wyk gebruik
van enkele Afrikaanse volksliedjes. Pas in de aller=
laatste jaren is Hubert du Plessis hiermede op een ge=
slaagde manier begonnen in Slamse Beelde (1959) voor
koor en orkest en het Trio (1961) voor viool, cello en
klavier, en heeft ook Cromwell Everson (°1928) zich,
althans in zijn kamermuziek, bewust laten beinvloeden.
Of zich, parallel met de nieuwste stroming in de letter=
kunde o.a. bij Boerneef en Van Wyk Louw : korte
rijmpjes die in woord en ritme sterk met de Kleurling=
volksliedjes verwant zijn, ook een nieuwe liedsoort zal
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ontwikkelen, die van deze teksten gebruik maakt, is
nog niet te zeggen. Het enige bekende (en geslaagde)
voorbeeld is de reeks Sewe Lawwe Liedjies (woorden
van Boerneef) door Pieter de Villiers (1960/61).
De invloed van de Bantoemuziek is nauwelijks be=
speurbaar. De eerste komponist die hier bewust naar
streefde, was Jan G. H. Bosman (° 1882), bekend onder
de schuilnaam Bosman di Ravelli, in enige op Zoeloe=
muziek geinspireerde klavierstukken en liederen (1908).
Zijn voorbeeld wend pas veertig jaar later door de Kaap=
stadse musicus Stanley Glasser en de Johannesburgse
komponist Heinz Hirschland (+1960) gevolgd en hier
blijft het bij; de beinvloeding is veeleer andersom (b.v.
bij de Bantoekomponist Michael M. Moerane, '1904),
vooral ook door het gebruik ,dat de Bantoe van Westerse
muziekinstrumenten, de grammofoon en de radio maakt.
Van alle Zuidafrikaanse komponisten heeft Arnold van
Wyk (° 1916) in eigen land zowel als daarbuiten de
meeste erkenning gekregen. Ondanks zijn gevoel voor
humor wordt zijn muziek door een weemoedige inslag
gekenmerkt die in zijn beste werken soms tot een aan=
grijpende neerslachtigheid uitgroeit, waarin slechts hier
en daar iets lichts en onbekommerds op ons, zijn luiste=
raars, als een wonder van geluk werkt. In feitelijk elk
nieuw werk warden wij getroffen door de uiting van
een eenzaam mens, in de Vyf Elegiee (voor stryk=
kwartet) uit zijn Londense jaren, de liedercylcus Van
Liefele en Verlatenheid (1953; woorden van Eug. N.
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Marais), de orkestsuite Primavera (1960) en het sterkst
in zijn zevendelige Nagmusiek voor klavier (1956) *.
In hoeverre kan Van Wyks muziek Zuidafrikaans ge=
noemd worden in onze tijd van Internationalisme ?
Misschien omdat de grondstemming zo sterk verwant is
aan die van het koor uit N. P. van Wyk Louws koorspel
Die Dieper Reg :
0 wye en droewe land, alleen
onder die groot suidersterre.
Sal nooit 'n hoe blydskap kom
deur jou stil droefenis ?

Zuidafrikaans misschien ook in de manier waarop hij
in zijn liederen de 'onderliggende taalmelodie' van de
verzen van Marais, Leipoldt (Baggom en Voertsek) en
W. E. G. Louw (Kerskantate) kon opvangen. Het is in
elk geval merkwaardig, hoe Van Wyks ritme in Die
Towenares, het eerste lied van de cyclus Van Liefde en
Verlatenheid, overeenstemt met het ritmiese gelaat dat
Dr. H. v. d. Merwe Scholtz er in zijn Amsterdamse
dissertatie van getekend heeft.
Hubert du Plessis (geb. 1922), in de eerste plaats een
komponist van vocale muziek, is zeer kieskeurig in
zijn teksten die hij behalve bij de eigen ook bij Neder=
landse en Vlaamse, Engelse en Duitse dichters vindt.
Tot zijn vroegste reeksen behoort de cyclus Vijf liede=
kens (op. 2, 1946) op teksten van Paul van Ostaijen
met een fijne Berceuse voor Volwassenen. In latere
werken bereikt deze komponist dikwijls een zuivere,
poetische stemming, zoals in het zevende lied uit
Vreemde Liefde (op. 5, 1951; teksten van I. D. du
Plessis) waarin de avondstemming in een vlei wordt
opgeroepen, of in nummer 4 van de Five Evocations
(op. 12, 1953) Care=charming sleep (tekst John Fletcher),
in het suggestieve begin van het driedelige koorwerk
(met harp, klarinet en strijkorkest) Slamse Beelde
(woorden van I. D. du Plessis ; op. 21, 1959), of in het
zuivere Kersliedjie (gedicht van D. J. Opperman, 1960).
Behalve uit de illustratieve muziek bij het radioverhaal
Huberta, spreekt een sterk gevoel voor humor uit twee
toonzettingen van de Vier Slampamperliedjies (woorden
van C. Louis Leipoldt, 1961), waar hij met toepassing
van een toonreeks o.a. een zeer geslaagde uitbeeiding
van de Sekretarisvoel heeft bereikt. Ofschoon Du Ples=

sis in zijn groat koorwerk (met orkestbegeleiding) Die
Dans van die Reen (gedicht van Eug. N. Marais,
1959/60, op. 22) geen Afrikaanse volksmuziek ver=
werkt heeft, is het in zijn verlangen naar regen zijn
meest Zuidafrikaanse werk.*
Stefans Grove (°1922) die door enige uitstekende essais
in Standpunte (1952) de verwachting had gewekt dat
hij de woordvoerder van zijn generatie zou worden,
verloor door zijn vertrek naar de U.S.A. in 1954 het
onmiddellijke kontakt met (het muziekleven van zijn
vaderland. Onder de belangrijke komponisten is hij de
246

enige die vrijwel geen vokale belangstelling toont. Zijn
klavierstijl in Drie Inventione (1951), in de begeleidingen
van de Fluitsonate (1955) en het (Middelduitse) lied
Frouwe, wilt du mich nicht genern (woorden van Hein=
rich von Morungen) doet enigszins aan Hindemith den=
ken. Zijn gevoel voor humor en speelsheid (Vgl. zijn
orkestreringen van Studenteliedjies) is wellicht de oor=
zaak van zijn duidelijke° voorkeur voor kamermuziek
in allerlei instrumentale kombinaties. Toch vinden wij
daarnaast soms (in het langzame deel van de Sympho=
nie Concertante, de Elegie, voor strijkorkest, 1948, en
het Vioolkonsert, 1959) de weemoedige stemming van
het wye en droewe land.
Van de drie vrouwelijke komponisten (geb. in de eerste
dekade van onze eeuw) : Priaulx Rainier, Rosa Nepgen
en Blanche Gerstman, valt de eerste buiten deze be=
sdhouwing, daar zij na haar vestiging in Engeland (1920)
aan de ontwikkeling van het muziekleven in Zuid=
Afrika geen deel had. Rosa Nepgen komponeert bij uit=
stek vokaal, grotendeels op Afrikaanse, maar ook op
Nederlandse (Leopold, Bloem) en Engelse teksten. Ook
zij vindt inspiratie in de Boesman=gedichten van Eugene
Marais (Drie Marais=liedere) en vender vooral bij W.
E. G. Louw, Elis. Eybers en N. P. van Wyk Louw
(Twaalf Klein Metafisiese Voorspele). In haar klavier=
begeleidingen toont zij een opvallende voorkeur voor
tertsmelodieen en gealtereerde akkoorden, terwijl de
zangstem door haar vers=prosodie een voortdurend wis=
selend ritme en daarmede een persoonlijk karakter
krijgt. In de afgelopen tien jaar gaat haar grootste be=
langstelling uit naar de geestelijke muziek. Vooral door
haar pieteitsvolle zuivering van de gehele Afrikaanse
psalter, neemt zij een unieke plaats in de Afrikaanse
kerkmuziek in.
Ook het belangrijkste deel van het oeuvre van Blanche
Gerstman (haar geslaagde Vioolsonate uitgezonderd) is
vokaal : liederen en koorwerken (o.a. Kerskantate, Uit
die Passie en Ode aan Suid=Afrika) op woorden van
Van Wyk Louw, W. E. G. Louw, Elisabeth Eybers en
I. D. du Plessis. Een van haar laatste werken is de
indrukwekkende cyclus Vrou, op gedichten van Elisa=
beth Eybers.
John Joubert (° 1927; sedert 1947 in Engeland) is de
produktiefste van de hedendaagse Zuidafrikaners en
bestrijkt vrijwel het gehele kompositorische veld : van
het lied met klavier tot de opera, van de sonate en het
kwartet tot de simfonie, van de eenvoudige vierstem=
mige carol tot de kantate en het Te Deum. In zijn opera's In the Drought, In die Droogte (1956 ; opgevoerd
in Johannesburg) en Silas Marner (1960 ; opgevoerd in
Kaapstad en Londen) toont hij een muziekdramatische
begaafdheid die nieuw is in de Zuidafrikaanse wereld
van de muziek.
* Nagmusiek van Arnold van Wyk en Trio (voor viool, cello en klavier)
van Hubert du Plessis zijn opgenomen op de grammofoonplaat 10961.HAUM
33 1/3. Kaapstad.

P R O F . DR. B. F. N E L

O N D E R W I J S IN DE
REPUBLIEK Z U I D - A F R I K A
ONDERWIJS AAN BLANKEN

i . Historisch

overzicht

Wegens de beperktheid van het artikel zullen slechts
grepen uit de geschiedenis van het onderwijs in Zuid=
Afrika, vanaf 1 9 1 0 , gegeven worden. Wat de vooraf=
gaande jaren betreft, kan gezegd worden dat de rege=
ringen van de afzonderlijke gebieden voor de onderwij s=
behoeften van de blanken hebben gezorgd, terwijl de
zendelinglichamen het initiatief namen voor de voor=
ziening in de onderwij sbehoef ten van de kleurlingen
(degenen van gemengde, alsook dezen van Maleise af=
komst) en van de Bantoes of naturellen. Onder de re=
geringen van de afzonderlijke gebieden wordt verstaan
de vroegere Nederlandse en latere Engelse koloniale
regering in Natal en de latere Republikeinse regering
van Oranje Vrijstaat en van de Zuidafrikaanse Repu=
bliek (later Transvaal genoemd).
Tegen 1910 was, voor zo ver het blanke kinderen be=
treft, ruim voorzien in algemeen vormend, nijverheids=
en technisch onderwijs, alsmede huishoudkundig en
landbouwonderwi j s.
Met de tot standkoming van de Unie van Suid=Afrika
in 1910 werden de hierboven genoemde gebieden — die
sinds 1902 onder Engels regime kwamen — in provin=
cies veranderd, die elk hun eigen onderwijsstelsel be=
zaten. Het grote probleem was al deze stelsels onder de
nieuwe Unie=welgeving te coordineren of desnoods on=
der een gezag te plaatsen. Volgens artikel 85 van de
Suid=Afrikawet hebben de verschillende provincies (Na=
tal, Transvaal, Oranje=Vrijstaat en de Kaapprovincie)
voile beheer over heel het lager en middelbaar onderwij s
gekregen. Alle hoger onderwijs werd onder het beheer
van het toenmalige Departement van Onderwijs van de
Unie=regering geplaatst.
Wat precies onder hoger onderwijs verstaan wordt,
bleef jarenlang een twistpunt tussen de Uniale Regering
en de verschillende provincies. Er was bijvoorbeeld de
aangelegenheid van de opleiding van onderwijzers voor
de primaire of lagere school, die als post=middelbare

schoolopleiding toch onder hoger onderwijs moest res=
sorteren. De verschillende provincies hebben echter vol=
gelhouden dat de opleiding en diplomering van deze
onderwijzers door de previncies moet geschieden. Spijt
talrijke conferenties hierover gingen de provincies voort
met de opleiding van lagere onderwijzers, zodat, in de
Republiek Zuid=Afrika, heden elke provincie haar eigen
lagere onderwijzers opleidt.
Een tweede aangelegenheid, die strijd teweegbracht, is,
of het technisch onderwijs onder de bevoegdheid moest
vallen van de centrale regering, dan wel van de pro=
vincie. Het departement van Unie-onderwys, later ge=
noemd het Departement van Onderwys, Kuns en We=
tenskap, heeft echter in dit opzicht de strijd gewonnen,
zodat alle scholen van praktische beroepsaard, zoals
technische scholen, scholen voor huishoudkunde, kunst=,
handelsscholen en zo meer, heden onder het Departe=
ment van Onderwys en Wetenskap ressorteren. Deze
toestand kreeg zijn uiteindelijk beslag met de wet op
het Beroepsonderwijs, nl. wet nr. 70 van 1955.
Het universitair onderwijs hing doorgaans af van het
toenmalige Unieonderwysdepartement en het latere (en
huidige) Departement van Onderwys, Kuns en Weten=
skap. In tegenstelling met de scholen, zijn de universi=
teiten in de Republiek autonome lichamen, die aanzien=
lijke geldelijke steun van de staat ontvangen. Vroeg in
de i 9 eeuw werden in de oude Kaap=Kolonie pogingen
aangewend om hoger onderwijs te bevorderen. In 1829
werd bv. in Kaapstad het South African College ge=
sticht. Ettelijke andere Colleges kwamen daarna tot
stand eniedereen trachttehet post=middelbare onderwijs
te bevorderen, hoewel hun werk op middelbaar peil
stond. Het Victoria College te Stellenbosch en het South
African College te Kaapstad besloten in 1894 zich uit=
sluitend toe te leggen op post=middelbaar onderwijs. In
1873 werd de University of the Cape of Good Hope
gesticht. Het was een examinerend en geen docerend
lichaam. Bij het begin van deze eeuw hebben de be=
staande Colleges de gevorderde examens van de Uni=
versity of the Cape of Good Hope afgelegd. De wet van
1916 heeft drie zelfstandige universiteiten in het leven
geroepen : de universiteit van Kaapstad, met zijn zetel
d e
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Een middelbare school voor blanken
in een plattelandsdorp in Zuid-Afrika.

Bantoe-graduandi op een plechtigheid,
tijdens dewelke graden worden verleend.

Het hoofd van een kleurlingenschool in zijn bureel.

ago:

,

Terrein en gebouwen van het Hoofdcentrum van de Universiteit te Pretoria, die bijna 9.000 studenten telt (luchtfoto).

in Pretoria, was echter een administrerend en exami=
nerend lichaam, waaronder een aantal universiteitscol=
leges ressorteerde. Deze colleges zijn mettertijd alle zelf=
standig geworden, zodat heden, samen met de universi=
teiten van Kaapstad en Stellenbosch, acht docerende
universiteiten bestaan, terwijl de universiteit van Zuid=
Afrika een correspondentie= zowel als een examinerende
univerisiteit is.
De drie onlangs gestichte Bantoe=universiteitscolleges,
het universiteitscollege voor kleurlingen in Bellville en
Kaapstad, en dit voor Indies in Durban, ressorteren
ook, net zoals de vroegere colleges, onder de universiteit
van Zuid=Afrika. De bestaande docerende universiteiten
voor blanken zijn dus de volgende : Kaapstad (Engels
georienteerd), Stellenbosch (Afrikaans georienteerd),
Johannesburg (de Witwatersrandse Universiteit = Engels
georienteerd) ; deze van Natal te Durban en Pieterma=
ritzburg (Engels georienteerd) en Grahamstad (Engels
georienteerd), Potchefstroom (Afrikaans georienteerd)
en Pretoria (Afrikaans georienteerd). De grootste is
deze van Pretoria, met bijna 9.000 studenten.

2.

De huidige toestand

Het onderwijsstelsel ziet er heden min of meer als
volgt uit :

De vier provincies hebben het beheer over heel het
lager onderwijs, alsmede over het middelbaar onderwijs
van algemeen vormende en acadcmische aard, terwijl
heel het post=primaire onderwijs van practische aard,
zoals technisch=, handels= en huishoudkundig onderwijs,
ressorteert onder het Departement van Onderwys, Kuns
en Wetenskap van de centrale regering. De opleiding
van lagere onderwijzers grijpt plaats in opleidingscolle=
ges, onder het beheer van de provincies, terwijl de op=
leiding van middelbare onderwijzers hoofdzakelijk aan
de universiteiten geschiedt. Verder bestaan nog de vol=
gende scholen, waarvan hierboven de geschiedenis niet

vermeld kon warden.
Een aantal nijverheidsscholen, onder de bevoegdheid
van het Departement van Onderwys, Kuns en Weten=
skap, voor kinderen, door toepassing van de kinderwet
daarin geplaatst, op grond van verwaarlozing of jeugd=
overtreding. Eveneens onder de bevoegdheid van het=
zelfde departement treffen wij een groot aantal scholen
voor lichamelijk gehandicapte kinderen aan, die meestal
staatssteun ontvangen, zoals scholen voor doyen, blin=
den, epileptici, voor spastische kinderen of kinderen
met nog andere lichaamsgebreken. Er is verder nog een
groot aantal scholen voor verstandelijk afwijkende kin=
deren en deze instellingen vallen dan weer onder het
beheer van de provincies. In de Republiek treffen wij
ook nog Engelse privaatscholen aan, zowel lagere als
middelbare, waarvan de meeste Kerkscholen zijn.
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Tenslotte client vermeld te warden dat, als gevolg van
de taal= en cultuurstrijd tussen Afrikaner en Engels=
man, in de Afrikaanse gesohiedenis, het moedertaal=
onderwijs verplichtend is, zodat er afzonderlijke scho=
len voor Engelssprekenden en Afrikaanssprekenden op=
gericht werden.
Wanneer het kind in een zeker stadium van lager of
middelbaar onderwijs verkeert, kunnen de ouders het
naar een at voertaalschool overplaatsen. In de
practijk gebeurt dit uiterst zelden, zodat er afzonderlijk
lagere en middelbare scholen voor de beide blanke taal=
groepen bestaan. Deze toestand geldt niet consequent
voor scholen met een beroepsaard, die ander het De=
partement van Onderwys, Kuns en Wetenskap vallen,
waar by. vaak parallelklassen voor de twee taalgroepen
ingericht worden. Zoals hierboven gezegd zijn de ver=
schillende universiteiten hoofdzakelijk Afrikaans of
hoofdzakelijk Engels georienteerd, als gevolg van de
ontwikkeling van de dubbele cultuurstroom in het on=
derwijsstelsel.

ONDERWIJS AAN NIET=BLANKEN
1. Bantoe onderwijs
-

Bantoe(s) is de ambtelijke benaming voor de zwarte
inboorling=bevolking van de Republiek Zuid=Afrika, die
ongeveer tien miljoen zielen bedraagt. Het is bekend,
dat de komst van de blanken op heel het Afrikaanse
continent — en zo ook in Zuid=Afrika — een ant=
wrichtende invloed op de levenswijze en de cultuur van
de zwarte inboorling heeft gehad. Net zoals in andere
delen van de wereld, die door de westerlingen veroverd
en bewoond zijn, hebben de blanken hier in Zuid=
Afrika het als hun taak beschouwd de Bantoes te ker=
stenen. Kerstening betekent ook : de bijbel kunnen
lezen, dus onderwijs.
De eerste onderwijspogingen gingen uit van de zende=
lingen, die zich tot doel gesteld hadden de Bantoes te
kerstenen.
Van ongeveer 1850 of began de staatsoverheid het
zendelingenonderwijs financieel te steunen. Het tijd=
perk van ± 1850 tot 1925 wordt beschouwd als een
periode van erkenning en subsidiering van het zende=
lingenonderwijs door koloniale republikeinse (Boeren=
republieken) en provinciale overheden (na 1910). Ge=
durende de jaren 1925=1945 nam de toenmalige Unie=
regering de financiering van het Bantoe=onderwijs over,
terwin de scholen nog door de provincies geadmini=
streerd en beheerd warden. In werkelijkheid was het
een gezamenlijk beheer door het destijdse Departement
van Naturellesake en de provincies. Gedurende de pe=
riode 1946 tot 1949 geschiedde het gezamenlijke beheer
door het Departement van Onderwys, Kuns en We=
tenskap en de provincies.
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Toen de huidige Nationale Regering in 1948 aan het
bewind kwam, werd heel de aangelegenheid van het
Bantoe=onderwijs onderzocht, met als gevolg dat de
Bantoe=anclerwijswet nr. 47 van 1953 ingesteld werd,
waardoor een nieuwe regeling in het Bantoe=onderwijs
tot stand kwam. Er waren ernstige bezwaren tegen de
nude regeling, ondermeer de volgende : de belangrijkste
redenen, die de Nationale Regering noodzaakten in te
grijpen en het bestaande gesubsidieerde zendelingen=
stelsel am te scheppen tot een staatsstelsel, waren de
ongezonde wedijver tussen de talloze kerkorganisaties
en de praktische moeilijkheden, die dit opleverde. In
1949 waren er, volgens de toenmalige Departement van
Naturellesake reeds 1.211 separate Bantoekerken. Een
tweede belangrijk bezwaar was dat het stelsel a=natio=
naal en onpedagogisch was : a=nationaal omdat het
leerplan van de scholen er op gericht was het Bantoe=
kind zo spoedig mogelijk te verwestersen en zijn eigen
taal en cultuur te verwerpen; ook hierom was het on=
pedagogisch, maar oak omdat het beginsel van het
moedertaalanderwijs niet in aanmerking werd genomen;
verder was het onderwijs te theoretisch en te boekmatig
en dus niet in overeenstemming met de geestesstructuur
van de Bantoe.
Behalve de overname en het ander het ilthoer van he
huidige Departement van Bantoe-Onderwys brengen
van het Bantoeonderwijs, was een van de meest ingrij=
pende veranderingen de omschakeling van de zendings=
scholen tot gemeenschapsscholen, waarvan er heden
zowat 4.705 bestaan in de Republiek.
Deze scholen worden door de staat gefinancierd voor
onderwijzerssalarissen, toerusting en voorziening in
essentiele boeken. Gebouwen warden geldelijk gesubsi=
dieerd. Deze scholen warden door plaatselijke school=
comae's beheerd, die door de ouders ,gekozen warden.
Groepen van gemeenschapsscholen vallen weer onder
het beheer van schoolraden, waarvan sommige leden
door de ouders en anderen door de plaatselijke overheid
(dorpsraad of stamhoofd) gekozen warden. Zeventig
procent van alle door de staat ondersteunde scholen
ressorteert ander de categorie gemeenschapsscholen.
Verder bestaan er ook zuivere staatsinrichtingen, zoals
by. inrichtingen voor onderwijzersopleiding, technische
en nijverheidsscholen. Er bestaan 162 dergelijke scholen.
Van belang is de ontwikkeling van een aantal plaas=
skole, d. w. z. scholen, door de eigenaars van plase
(farms) in het leven geroepen voor de kinderen van hun
Bantoe=arbeiders. Deze scholen, waarvan er, half 1961,
1.750 bestonden, worden door de regering gefinancierd.
Zo bestaan er verder mijn= en fabrieksscholen, d. w. z.
scholen voor kinderen van mijn= en fabriekswerkers.
Volgens de hieronder afgedrukte tabel stellen wij vast
dat er 1.504.824 Bantoe=kinderen in 7.689 Bantoe=
scholen de lessen volgden. Dit betekent dat 5o 0/o van
alle Bantoe=kinderen school loopt in de Republiek. De
cijfers van andere Afrikaanse stater zijn z6 laag, dat

Maquette van een nieuwe kosthuisschooleenheid van de Liniversiteit van Pretoria,
met een capaciteit van 500 mannelijke studenten, op basis van zelfbediening ingericht.
Dit is slechts een van de negen kosthuizen van de Llniversiteit.
Na voltooiing zullen meer dan 2.100 studenten in kosthuizen gevestigd zijn.

een vergelijking niet eens verrechtvaardigd kan worden,
behalve de Federatie, die als tweede op de lijst staat
met 42 0/0.

staande tabel geeft een aanduiding van de stand van
het onderwijs in de groepen.

SLOTOPMERKINGEN
2.

Onderwijs aan kleurlingen en Aziaten

De kleurlingenbevolking, die uit diegenen met gemengd
blued en ook uit Maleiers bestaat, beloopt ongeveer
een miljoen, waarvan de overgrote meerderheid in het
Zuidwestelijk landsgedeelte (om en nabij Kaapstad)
woonachtig is. Hun huistaal is over het algemeen het
Afrikaans. Hun hele cultuur., economisch en sociaal
levee staat op een huger peil dan dat van de Bantoes en
bereikt bijna het peil van dat der blanken. Op under=
wijsgebied hebben zij ook hun eigen afzionderlijke scho=
len en zo ver mogelijk ;hurt eigen onderwijzers, en zelfs
ook een eigen afzonderlijke universiteit.
Za heeft de Aziaten=groep van de bevolking (hoofd=
zakelijk Indiers), die uit ongeveer een half miljoen
zielen bestaat en vooral in Natal woont—hoofdzakelijk
in de omgeving van Durban — zijn eigen scholen en
onderwijzers, alsook een eigen universiteit. Onder=

De ganse levenswijze van de bevolking van de Repu=
bliek Zuid=Afrika constitueert een mozalekpatroon :
drie miljoen blanken, tien miljoen Bantoes, een miljoen
kleurlingen en bijna een half miljoen Indiers. Het op=
voedings= en onderwijsstelsel in Zuid.Afrika is hierop
ingesteld am in de eerste plaats een gemeenschappe=
lijke trouw en vaderlandsliefde aan te kweken bij elk
kind, van welke kleur, ras of geloof ook, maar om
terzelfder tijd kleur., taal= en cultuurscheidingen te
behouden. Aan de ene kant wordt gepoogd een Zuid=
afrikaans nationaal bewustzijn aan te kweken bij elk
kind en om het, anderzijds, een liefde te geven voor
zijn eigen taal en cultuur met een voldoende respect
voor taal en cultuur van de anderen. De volgende tabel
geeft een aanduiding van de stand inzake onderwijs
in de Republiek Zuid=Afrika. De cijfers gelden voor
juni 1960.

Alle schoolgaande kinderen in de Republiek = juni 1960.
Blanken

Kleurlingen

Aziaten

Bantoes

Sub-standerds A en B en standerds 1 5
vanaf standerd 6 = io (middelbaar onderwijs)

476.703
2 41 .334

27.551
28.675

111.565
1 7.742

1.402.497
102.327

Totaal :

718.037

56.226

129.307

1.504.824

32.167
2.876

9 74 8

3.769

1 .53 1

37.934

927

354
1.668

26.646
7.689

-

Aantal onderwijzers :
Aantal scholen :
Aantal studenten aan universiteiten :

1 .779
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LORENZ SCHULTZ

RADII() EN AFRIIKAANS
Indien ik zou moeten antwoorden op de vraag wat thans,
op het huidige ogenblik, de voornaamste rol en functie
van de radio in het Afrikaanse taal= en cultuurgebied is,
dan zal ik moeten zeggen dat hij een groeiend bolwerk
vormt tegen het verval van het Afrikaanse toneel op het
platteland en vooral in de grootstad. Trouwens, ware
het niet dat er twee= tot driemaal per week radiotoneel
werd aangeboden, dan zou de Afrikaanssprekende ge=
ruime tijd geleden al van alle genietingen van drama=
vorm verstoken geweest zijn. Indien hij gelijk welke
vorm van toneelspel hoegenaamd wou bekijken of beluis=
teren, dan zou hij moeten vrede nemen met het steeds
groeiende Engelssprekende theaterwezen in de steden.
De radio in Zuid=Afrika werd al enkele malen verweten
dat hij bestaande dramaturgen en bekende toneelspelers
zou weglokken van het levende toneel, ter oorzake van
de onmiddellijke geldelijke voordelen, die warden aan=
geboden, alsook ten gevolge van de verleiding die voort=
spruit uit het feit dat dramaturg en speler een lands=
wijd publiek kunnen bereiken, oneindig veel grater dan
dat, dat gedurende een kort seizoen de zalen kan be=
zoeken.
Wat degenen, die de radio voornoemd verwijt toesturen,

werd en in acht genomen de stof, die aangeboden werd,
kan het moeilijk in een andere vorm gegoten en be=
zwaarlijk door iemand die geen radioman is, geschreven
warden. En hier precies ligt de uiterst belangrijke
drage van de radio tot het levende Afrikaanse toneel,
alsook tot de Afrikaanse taal en cultuur : een eigen,
unieke toneelvorm scheppen in het Afrikaans.
Het hartverwarmende van de reactie op dit Verhoogs=
radiospel (of radio=verhoogspel, als U dat verkiest) was,
dat het jonge, onontdekte schrijverstalenten aangepakt
heeft en een ongekende drift ontketende tot het schrij=
%,'en van drama's voor de nieuwe vorm.
Heden is een volksfeest bijna niet denkbaar zonder een
cpvoering van een stuk in die, voor het Afrikaans
nieuwe, vorm op het programma. Trouwens, van een
verhoogs=radiospel gaat een onfeilbare lokroep uit.
Hetgeen ik hierboven gezegd heb, betekent echter niet
dat ik het programma van elke dag — muziek van
allerlei slag, hoorspelen, klankbeelden, praatjes, en zo
meer — geringschat. Integendeel, want het is dank zij
dit programma dat de daareven besproken spelvorm op
de lange duur mogelijk is geworden. Het genoemde
programma geringschatten, staat gelijk met de strijd
-

echter verweten, is dat de radio ook jonge schrijvers en

van het Afrikaans in het radiowezen te ontkennen en

spelers naar voor heeft gebracht, ontdekt en aangemoe=
digd, jonge mensen, die anders niet zo gemakkelijk het
podium zouden betreden, noch zo produktief en snel
een plaats ingenomen hebben in het levende Zuid=
afrikaanse toneel.
Als interessant voorbeeld hiervan wil ik de opvoering
van een historisch spel in taferelen vernoemen, dat door=
ging op Vereeniging, plaats waar het vredesverdrag na
de Angla.Boerenoorlog werd ondertekend. Dit gebeurde
op 1 oktober 1961 (de verjaardag van Paul Kruger).
Die avond hebben radiospelers — die voordien zelden
op het podium hebben gestaan — samen met gerouti=
neerde toneelmensen — die wegens de heersende om=
standigheden hoorspelspelers gewordenzijn—een puike
vertoning geleverd, waarbij het spel van de eerstge=
noemden moeilijk van dat van de oude toneelratten te
onderscheiden was.
Het stuk was voor die gelegenheid geschreven door
een bekende Afrikaanse radiopersoonlijkheid, Pieter de
Bruyn. Gezien de omstandigheden, waaronder gespeeld

minachten, want het Afrikaans moest zich door hard
werken een plaats veroveren in de radio, door vinding=
rijkheid, scheppingsdurf, strijd tegen het vooroordeel
van anderstaligen, en door strijd met zichzelf. Er zijn
ongetwijfeld weinig talen in de wereld, die op dezelfde
wijze en in dezelfde mate bijgedragen hebben tot het
radiowezen, als het Afrikaans.
lndien wij geen boek willen schrijven over deze prestatie
— en daarover valt inderdaad een heel boek te schrij=
yen — dan zullen wij ons moeten beperken tot een
vrij algemene indeling van ide verschillende gebieden,
waarop gestreden, gestreefd en gepresteerd werd, en
met een bondige opsomming of uiteenzetting van de
prestaties op elk terrein.
De verschillende facetten zijn :
1. Geschiedenis van de strijd. 2. Vrijmaking van het
gesproken uit het geschreven woord, alsook verrijking
van de taal. 3. Taalzuiverheid. 4. Verrijking van de
literatuurschat — uit eigen taal en ook uit andere talen.
5. Het uitdragen van het Afrikaans, zijn taal en letter=
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Kaapstacl :
Hall van het gebouw van de
Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie.

Het nieuwe studiogebouw van de
Zuidafrikaanse radio to Sea-Point.

kunde, naar andere landen. 6. Inspiratie en bezieling
voor het levende Afrikaanse toneel. 7. Een levende,
stevige band met andere landen en culturen, in het
bijzonder deze van de stamlanden : Noord= en Zuid=
Nederland. 8. Ter uitbreiding en voortzetting van 7) een
nauwere samenwerking met het Dietse cultuurgebied,
ten opzichte van taal= en andere gemeenschappelijke
culturele problemen.
Daar nog niet alle van bovenvermelde punten verve=
zenlijkt zijn, moeten wij weer een .onderverdeling maken
ten ,overstaan van wat reeds verworven is en dat, wat
nog moet verworven worden.
In de onderverdeling wat reeds verworven is, vallen
alle facetten, met uitzondering van 5, 7 en 8. Ten op=
zichte van nummer 7 geldt het onverworvene slechts
gedeeltelijk, zoals wij straks zullen zien.

1. Het geschiedkundige aspect
Pas een twaalftal jaren nadat het Afrikaans van ambts=
wege als landstaal erkend geworden is, verkreeg het
ook in de radio volwaardigheid (1936). \To& , die tijd
was het radiowezen in handen van de African Broad=
casting Company, een prive onderneming, die haar uit=
zendingen naar de behoeften en voorschriften van de
zakenwereld — het grootste merk en de beste winst —
gericht had. De ganse omroep was dus engelsgeschoeid.
Pas in 1928 besloot deze maatschappij aan het Afrikaans
ook een Mein gedeelte van ihaar zendtijd of te staan.
In juni 1928 konden de Afrikaanssprekenden in Johan=
nesburg voor de eerste keer een nieuwsbulletin over de
zenders van de A.B.C. horen in hun eigen taal... nadat
het eerst in het Engels voorgelezen werd. Daarnaast
werd een verdere toegeving gedaan : een Afrikaans pro=
gramma, dat een uur per week moest vullen. Dit uur
vullen was niet ,zo gemakkelijk. De radio was een
nieuw medium voor het Afrikaans, zodat dikwijls niet
genoeg stof uit de eigen taal voorhanden was voor het
'onverzadigbare monster'. Geld ,orn eigen, oorspronke=
Iijk werk van Afrikaanse medewerkers te betalen, was
er feitelijk niet. Het uur werd gevuld met voordrachten,
in het Afrikaans, uit eigen ,dichtkunst en proza, soms
bespreking van enkele nieuwe Afrikaanse boeken, een
paar klavierrecitals door een Afrikaanse musicus en
verder een aantal liederen in het Engels, Duits of Ita=
liaans. Afrikaanse grammofoonplaten waren zo schaars
als water in .een woestijn. De Suid=Afrikaanse Uitsaai=
korporatie, een door de Staat gesubsidieerde organisatie,
heeft later de African Broadcasting Company opgekocht.
(31 juli 1936).
Toen de Uitsaaiwet van 1936 (Wet op radio-uitzendingen) de Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporatie in het' leven
riep, bepaalde die wet dat de Korporatie haar program=
ma's moest opstellen en uitvoeren met behoorlijke in=
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achtneming van de belangen van zowel de Engelse als de
Afrikaanse Cultuur. Dit heeft geleid tot een tweetalig
beleid, waarin de omroepers in al hun aankondigingen
de twee landstalen om beurten moesten bezigen. Dit
lokte heftige tegenkantingen uit bij het publiek, dat
niet van een dergelijke 'Babelse toestand' wou weten.
De enige uitweg was het tot standkomen van een tweede
programmadienst, het zogeheten B=program, met het
Afrikaans als voertaal. Om io h 3o, die ochtend van
de 25ste oktober 1937, is dan de eerste zuiver voltijdse
Afrikaanse dienst uit de moederstad Kaapstad, de lucht
ingezonden. Op 1 december 1937 heeft Johannesburg
voor de eerste keer ook een alternatief B=program door
de ether geloodst. Het Afrikaans kan nu dagelijks in
duizenden woningen, overal in het land, warden ge=
hoard.
Met echter slechts twee kortegolfzenders ter berschik=
king kon deze nieuwe cultuurfactor — levendiger en
machtiger dan alle voorgangers — op verre na niet alle
Afrikaanssprekende gezinnen in Zuic1=Afrika bereiken.
De zender, die Kaapstad moest bedienen, kon feitelijk
niet in Kaapstad of omgeving gehoord warden, wel in
zekere gedeelten van het Kaapse platteland. Kaapstad
kon wel de Johannesburgse uitzendingen opvangen en
amgekeerd zowat 1.600 kilometer van mekaar of !
Een Johannesburger kon echter niet zijn eigen uitzending
uit Johannesburg beluisteren en de Kapenaars evenmin
hun eigen programma.
Een Boer maakt echter altijd een plan, anders is hij de
naam Boer niet waard. Een junior=ingenieur uit Kaap=
stad bouwde voor zichzelf een draagbaar zendertje, zo
groat als een koffer. Proefnemingen daarmee op de 5o
meterband leverden redelijk goede ontvangsten op in
het Kaapse schiereiland en ook in bepaalde verafgelegen
gebieden. Van •overheidswege is het ambtelijke gebruik
ervan als hulpmiddel evenwel verboden. Inmiddels be=
schikken de Engelse uitzendingen over een sterke mid=
dengolfzender, hetgeen overal duidelijk kon gehoord
warden — in Kaapstad zelf, in de omgeving en ook
verder verwijderd. Op 3o mei 1938 hebben de Afri=
kaanse omroepers hun middengolfzendertje tOch zonder
toelating in gebruik genomen en meteen stroomden
tientallen telefonische oproepen en telegrammen van
verheugde Afrikaners de Afrikaanse ateliers binnen.
Achtenveertig uur later greep de overheid in, dock zij
had zonder het publiek gerekend, want achtenveertig
uur later was het zendertje terug in de ether met Afri=
kaanse uitzendingen en ditmaal ambtelijk blijvend.
Dadelijk werd ook besloten om middengolfzenders voor
de Afrikaanse programma's op te richten in de steden.
Door het uitbreken van de oorlog is de uitvoering ervan
tien jaar lang vertraagd.
Pas tegen 1952 was de zendkracht van Afrikaanse en
Engelse diensten overal precies gelijk.
Vandaag wordt het Afrikaans in elk huis en elke tent,
tot in de verste uithoeken van het land, Zuidwest=

Werkopnamen in de studio's van de
Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie.

Afrika incluis, gehoord en ook buiten onze grenzen :
Rhodesia, Uganda, Oost=Afrika, Kongo, Europa en zelfs
verder.

gebied, heeft de S.A.U.K..omstreeks 1952, bij de opstel=
ling van een schema voor taaltoezicht en taaladvies,
medewerking verkregen van de Suid=Afrikaanse Aka=

demie vir Wetenskap en Kuns.

2. Het gesproken woord vrijgemaakt
Het is een Afrikaanse gewoonte om het hoofdwerk=
woord aan het einde van een zin te plaatsen. Voor het
'vluchtige' medium, heeft de stelregel 'hoof dwerkwoord
aan het einde' gladweg niet gedeugd. Stel u de opeen=
hoping van werkwoorden aan het einde van een zin
voor, zoals u het zal horen wanneer het gelezen wordt,
zonder coat u de tekst voor zich heeft... De radiomensen
hebben hier ook een eigen recht gebruikt en het hoof d=
werkwoord zo vroeg mogelijk in de zin geplaatst, zodat
de luisteraar onmiddellijk en zonder twijfel kan snapper
wat gezegd wordt. Na jaren hebben de taaldeskundigen
dit ook in de schrijftaal aanvaard.
De tijd is bijna nergens zo streng als voor de microfoon.
Daarom moet de omroeper op zijn tellen letter en zijn
zaken kennen. Tijd om woordenboeken na te slaan, is
er niet steeds en nog het minst van al, als men aan een
levende uitzending, bijvoorbeeld een sportreportage,
deelneemt.
Als nu in aanrnerking wordt genomen dat de omroeper
of reporter voor nieuwe dingen komt te staan —
crickett, bofbal, hokkie, tennis of golf, waarvoor er
geen eigen termen bestonden, hetgeen in de beginjaren
van de Afrikaanse uitzendingen beslist het geval was,
dan zal u begrijpen dat dit een ongeevenaarde vinding=
rijkheid, een bijna onbegrijpelijke itaaldurf/ en een
ongekende veer= en levenskracht van de taal zelf heeft
gevraagd om de problemen te boven te komen.
En de problemen zijn overwonnen ! Tientallen lijsten
met vaktermen bevatten heden ambtelijk erkende woor=
den, die inderhaast, bijvoorbeeld op een auto= of motor=
renbaan, uit nood ontstonden. Het verheugende in deze
scheppingsstrijd was, en is nog, dat alle Afrikanen, die
de uitzendingen beluisterd hadden en nog beluisteren,
de omroepers en verslagge-vers geestdriftig hebben bij=
gestaan. Spontaan hebben ze nieuwe woorden voor
bepaalde begrippen en dingen geschapen en naar de
radio gezonden. Eerst werd dit opgevat als spel, later
was het een eer om, al was het maar een enkel woord,
bijgedragen te hebben. Ik ken geen enkele taal, waar=
voor op een zo grote schaal, zio eendrachtig, zo spon=
taan, zo vindingrijk en oorspronkeiijk en binnen een
zo korte tijdspanne, een nieuwe woordenschat, een
nieuwe, rijke taalerfenis voor het nageslacht werd uit=
gebouwd.

3. Taalzuiverheid
Ten einde het hoofd te bieden aan problemen op dit
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De S.A.U.K. heeft in zijn personeelskader een full=time
taaladviseur benoemd, die bijgestaan wordt door vier
leden van de Akadernie, alien vooraanstaande deskun=
digen op het gebied van het Afrikaans. Op die wijze
werd een Komitee vir Taaladvies gevormd. Het Komitee
werd sedertdien vergroot door bijvoeging van een pro=
fessor in de Engelse taal, bijgesta.an door vier penleden,
in alle provincies.
De Taaladviseur beluistert , dagelijks de Afrikaanse uit=
zendingen, wijst de omroepers cp eventuele fouten, die
zij begaan, en is te alien tijde te hunner beschikking,
teikens als er onzekerheid bestaat betreffende woord=
of taalgebruik. Op zijn beurt legt hij al zijn problemen
voor aan het Komitee, dat op bepaalde tijdstippen
bijeenkomt om hem van raad te dienen.

4. Verrijking van de literatuurschat
In tegenstelling met de Engelse dienst, die overal uit
Engelstalige landen — Engeland, Amerika, Canada en
Australia en elders — programma's kon laten aanruk=
ken, was het Afrikaanse programma uitsluitend op
Afrikaanse bronnen aangewezen. De uitdaging is niette=
min met een brede glimlach aanvaard geworden. Alles,
wat ook maar in handen kon gekregen worden, werd
vertaald. Spoedig hielp zowat al wat Afrikaner in en
rond Kaapstad was, met een onblu.sbare geestdrift om
programmamaterieel bij mekaar te krijgen. En weer
heeft de Afrikaanse luisteraar mee helpen bouwen aan
een medium, zoals waarschijnlijk weinig, andere volke=
ren hielpen bouwen aan een nieuw cultuurmedium!
Niettemin zal van de beginjaren kunnen gezegd wor=
den dat, althans wat de radio betreft, het Afrikaans
hoofdzakelijk een vertaal=taal was.
Natuurlijk is zulks nu nog steeds het geval, maar
in veel kleinere mate. In dit ,opzicht verkeren wij in
Zuid=Afrika in dezelfde positie als alle andere radio=
mensen over heel de wereld. De radio is immers onver=
zadigbaar, allerminst uit eigen taal= en cultuurbronnen
alleen.
Het vertaaltijdperk is mettertijd grotendeels vervangen
geworden door de periode van bewerkingen van zowat
alle Afrikaanse roman's en toneelstukken, die aan de
toen reeds strenge eisen voldeden.
Gedurende de eerste jaren werden zowat twintig vol=
ledige opera's en operetten in het Afrikaans de ether
ingezonden. Dit leidde tot de medewerkin.g van radio=
mensen aan de vertaling en de allereerste uitvoering
in het Afrikaans (op podium) van Carmen van Bizet
(1946), gevolgd door Die Verhale van Hoffmann van
Offenbach en Die Towerfluit van Mozart.

De muziekbibliotheek van de S.A.U.K. te Johannesburg
bevat thans meer dan duizend vertalingen van liederen,
terwijl de hoorspelen, in het Afrikaans vertaald en
uitgezonden, de duizend ver overschrijden. Er is bijna
geen enkel Zuidnederlands werk van formaat, dat nog
niet ten ,gehare werd gebracht. Hetzelfde geldt voor
liederen en operetten uit Vlaanderen, hoewel men deze
bij voorkeur in de oorspronkelijke taal aanbiedt.
Nu dat bijna alle belangrijke, in het Afrikaans gepubli=
ceerde werken, voor de microfoon bewerkt en uitgezon=
den werden, en steeds meer en meer vooraanstaande
auteurs oorspronkelijke werken speciaal voor de radio
schrijven, ontdekt het uitgeverswezen ook nieuwe talen=
ten en worden steeds meer hoorspelen in boek= of
bundelvorm uitgegeven, nadat ze werden uitgezonden.

5. Het uitdragen van het Afrikaans
naar buiten
In 1959 werd de S.A.U.K. lid van de Italia=prijzen, die
jaarlijks een internationale wedstrijd inrichten voor
klankradio= en televisieprogramma's uit heel de wereld.
Van veel grater belang dan de te veroveren prijzen, is
de publiciteitswaarde, want de mededingende program=
ma's warden dan gehoord en gezien door radiomensen
uit tal van landen en warden vaak door hen besteld
voor gebruik in eigen diensten. Langs die weg zal een
gedeelte van onze Afrikaanse programma's ongetwijfeld
in vreemde talen en over heel de wereld uitgezonden
warden. Hieruit zal voortspruiten dat ibuitenlandse zen=
ders onze Afrikaanse radioschrijvers rechtstreeks zullen
contacteren voor het schrijven van hoorspelen.
Wij hebben immers reeds het stadium bereikt, waarin
buitenlandse radiostations Afrikaanse componisten ver=
zocht hebben om voor hen muziekdramatische werken,
liederen en orkestwerken te schrijven. Wij denken hier=
bij o.m. aan de componist John Joubert, die, omstreeks
1956, een feestelijke ouverture schreef, in opdracht van
de B.R.T. Brussel.

En verder is het Afrikaanse yolks= en kunstlied lang
niet onbekend in Vlaanderen.

6. Bezieling
voor het levende Afrikaanse Toneel
Wij hebben hierover al gehandeld. Het beeld zou echter
onvolledig zijn, indien ik naliet te vermelden dat onlangs
een toneelzaal in de ateliers van de S.A.U.K. te Johan=
nesburg werd ingericht, waar de spelers tegelijkertijd
en voor de microfoon en voor een publiek optreden.
Mensen, die anders niet graag meer het levende toneel

bezochten, voeren als het ware stormlopen uit om deze
toneelopvoeringen voor een microfoon bij te wonen.
En last but not least vestigen wij de aandacht op de
bezieling en de stuwkracht, die van de radio uitgaan bij
de opbouw van een eigen Afrikaanse operacultuur op
de toneelplanken.

7. Een levende klankband met stamlanden
Er bestaat thans een overeenkomst met de Wereldom=
roep van Radio Nederland te Hilversum, volgens de=
welke omroepers van de S.A.U.K. de gelegenheid krij=
gen om een jaar lang in Nederland te gaan werken en
buitenlandse ervaringen op te doen. Zij verzorgen de
Afrikaanse uitzendingen, die dagelijks uit Nederland
(over Nederland) uitgezonden warden. Zij makers oak
heel wat opnamen over alle mogelijke onderwerpen, die
van gemeenschappelijk belang voor Nederland en Zuid=
Afrika kunnen zijn en zenden dan deze opnamen naar
Zuid=Afrika, waar ze heruitgezonden warden.
Omgekeerd worden in Zuid=Afrika ook faciliteiten ver=
leend aan Nederlandse radiocorrespondenten am allerlei
commentaren, verslagen en verkorte culturele program=
ma's op te nemen, die dan naar de Nederlandse Binnen=
landse Omroep warden gezonden. Een dergelijke dienst
wordt ook aan de culturele correspondent van de B.R.T.
in Zuid=Afrika (schrijver van dit artikel) verleend.

8. Nauwere samenwerking
Ik ben ervan overtuigd dat de Afrikaanse radiomensen
hun stamgenoten in Vlaanderen en Noord=Nederland op
taalgebied behulpzaam kunnen zijn bij de toenemende
taalproblemen, waarmee zij te kampen hebben. Ook zij
kunnen ons in Zuid=Afrika helpen bij de bestendiging
van onze taal en culturele aanwinsten.
Ik wens dus, dat de tijd spoedig zal aanbreken, dat op
dit gebied daadwerkelijk samenwerking komt, , opdat wij
niet zouden vervreemden van de wortels van onze taal

en opdat het Nederlands zou kunnen blijven de vruchten
plukken van de levenskrachtige, jonge boom van de
Afrikaanse taal.
Radio Zuid=Afrika groet zijn Vlaamse omroep=broeders
met : Hou die praatstok warm en mag julle uitsendings
steeds duidelik en met vriendskap oor die lug ontvang
word!

Naslagwerk : Die Triomf van Afrikaans as Radiotaal,

door Gideon Roos.
Voortrekkers Bpk, Johannesburg.
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LOUIS VANDENBRANDE

VLAAMSE KUNST IIN MAD° AFRIIKA
1k lees thans The Moon and Sixpence van W. Somerset
Maughan. 1k kan er niet aan weerstaan volgende citaten
uit dat boek te halen : I try to find excuses for myself.

I think that my taste is good, but I am conscious that
it has no originality. I know very little about painting,
and I wander along trails that others have blazed for
me. I cannot agree with the painters who claim super=
ciliously that the layman can understand nothing of
painting, and that he can best shows his appreciation of
their works by silence and a cheque=book : Art is a
manifestation of emotion, and emotion speaks a lan=
guage that all may understand. Ik wil dit als excuus
aanbieden voor wat ik hierna wil neerschrijven. De
Vlaamse kunst is inderdaad in dit land levendig ver=
tegenwoordigd door een vrij grate schildersbent. Onder
onze kunstenaars zijn er enkele met zeer veel talent en
andere met minder begaafdheid. Het is moeilijk voor
een leek als ik, de selectie te doers en liefst stel ik mijn
eigen oordeel over iemands week in de schaduw van de
faam waarvan het geniet.
Van gevestigde en internationale reputatie is bijv. Prof.
Maurice van Essche, geboren te Antwerpen op 6 oktober
1906. De schilderkunst studeerde hij eerst te Brussel en
te Parijs; later te Nizza onder de leiding van Henri
Matisse. Met de Jeune Peinture Belge exposeerde hij in
193o te Brussel in de Galerie Giroux, later in 1937 alleen
in de Galerie Manteau. Onder de auspicien van de Bel=
gische regering ondemam hij daarna een studiereis naar
Congo in 193o. Door ziekte getroffen in 194o, zocht hij
het herstel in Zuid=Afrika en dit land heeft hij sedert=
lien niet meer verlaten, tenzij voor korte reizen. Hij
heeft hier heel wat opgang gemaakt en wordt thans als
een van de beste schilders van Zuid=Afrika ibeschouwd.
Officiele erkenning is zijn faam komen bekronen en
dhr. M. van Essche vertegenwoordigt de Zuidafrikaanse
kunst niet zelden in het buitenland. Hij is nu professor
aan de Universiteit van Kaapstad en waarnemend hoofd
van de Michaelis School of Fine Art. Men kan bezwaar=
lijk zijn doeken Vlaams noemen. De werken met ban=
toethema's welke hier zeer populair zijn, herinneren
vaag aan de Congoschilderijen van F. Jespers. De schil=
derijen met Italiaanse onderwerpen tonen nog enigszins
de invloed van Henri Matisse, al kan men hem toch ook
geen fauvist noemen. Van het fauvisme heeft hij wel de
simplificatie van de tekening en de kleurenexaltatie
overgehouden. Vlaams bij hem is ontegensprekelijk de
forse penseelvoering.
Een minder bekende schilder is E. P. Frans Claerhout,
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O.M.I., een Vlaamse missionaris welke in 1946 naar
Zuid=Afrika is gekomen. Sedert zijn aankomst heeft hij,
bijna zonder onderbreking, zendingswerk ander de Ban=
toes verricht. Op dit ogenblik is hij werkzaam in de
Basoetonederzetting van Taba Nchu (in de Vrijstaat).
Zijn omgang met de inboorlingen heeft hem een goed
inzicht verschaft in hun leven, hum mentaliteit. De Ban=
toe=thema's predomineren dan ook in zijn doeken.
Het eigenaardige bij E. P. Claerhout is dat hij nooit een
kunstschcol heeft bezocht. Hij is het perfecte voorbeeld
van een autodidact. Bovendien is zijn schildersdrift van
recente datum. V6Or enkele jaren droomde E. P. Claer=
hout er waarschijnlijk nog niet van ooit voor een schil=
dersezel te zullen staan. Hoe het ook zij, wat hij pro=
duceert is merkwaardig.
Hij heeft al verschillende keren deelgenomen aan
groepstentoonstellingen en onlangs heeft hij met succes,
alleen, zijn werken uitgestald in een bekende galerij
te Johannesburg.
Wat ons treft in zijn doeken is de invloed van de
Vlaamse expressionisten en vooral van Permeke. De
ruwheid van Permeke is bij hem echter getemperd door
een soort humor welke men hier as Vlaamse humor
heeft bestempeld, maar die, volgens mij, onontkoombaar
was bij het uitbeelden van zwarte mensen. Inderdaad,
indien de tragiek past bij de westerling, zo zou ze hele=
maal misplaatst geweest zijn bij de lichthartige Bantoe,
ander de klare hemel van Zuid=Afrika. Het ware de
moeite waard zo de doeken van deze missionaris ook in
ons land beater bekend mochten geraken. De Suid=Afri=
kaans=Belgiese Vereniging organiseert de volgende ten=
toonstelling van E. P. Claerhout te Pretoria, in juli 1962.
Twee schilders welke verleden jaar nog tentoonstellingen
van hun werk gaven, in Kaapstad, zijn aan het par=
tretteren gegaan en allebei met groot succes : Clement
Serneels te Johannesburg en Toussaint van Hove te
Kaapstad. Een andere, Fire, houdt nog vast aan stil=
levens en genrekunst. Zijn taferelen uit het dagelijkse
Congolese leven herinneren aan de doeken over Spanje
van Constantin Meunier. Twee andere kunstenaars be=
vinden zich blijkbaar in een overgangsperiode : het zijn
John Permeke en E. P. De Tremmerie. John Permeke,
aanvankelijk sterk onder de invloed van zijn varier,
Constant Permeke, maakt bevreemdende doeken, want
ik kan moeilijk ander woorden brengen hoe die werken
eruit zien, nosh welke indruk ze nalaten. Ik heb fraaie
marines gezien van hem en bevallige droomfiguren. Van
E. P. De Tremmerie's werk (Katholieke missie van

Bloemfontein) heb ik enkel foto's gezien. Hiernaar te
oordelen zou hij wel een talentvolle schilder zijn. On=
langs werd me verteld dat hij het academisme waaraan
hij trouw was gebleven, zou losgelaten hebben en aan
zijn persoonlijke stin de voorrang zou verleend hebben.
Het zou me zeer interesseren zijn jongste produktie te
mogen zien. Mevr. Dely (Rose=Marie Laconte) heeft in
juli haar werk tentoongesteld in Ateljee ioi te Johan=
nesburg. Het bestond uit Vlaamse, Kongolese en Zuid=
afrikaanse landschappen, uit stillevens en portretten. Ze
vond een goed onthaal bij de critici. Zelf was ik niet in
de gelegenheid haar doeken te gaan bewonderen.
Een tijd tang, van 196o tot 1961, verbleef ook de beeld=
houwer Jean Boedts in de Republiek. Door hem werd
een borstbeeld van Dr. H. F. Verwoerd, vervaardigd.
Het werd door de Kongo=vluchtelingen aan de Eerste=
Minister overhandigd, als huldeblijk voor de door de
Zuidafrikaanse regering in 196o verleende huip.
Geen kunstenaar, maar kunstlievend en een grate vriend
van ons land is Dr. Scott, van Bloemfontein. Hij ver=
dient een speciale verrnelding voor zijn werk als crititus
en voor alle inspanningen welke hij reeds gedaan heeft
om de moderne Vlaamse schilderkunst in Zuid=Afrika
beter bekend te maken. Hij zal er iongetwijfeld toe
bijdragen om van de Tentoonstelling van Belgische
Moderne Schilderkunst in Zuid=Afrika een succes te
maken. Deze tentoonstelling zal in 1963 warden inge=
zonden, in het raam van het Belgisch=Zuidafrikaans
Cultureel Akkoord. Verhoopt wordt ook dhr. J. van
Lerberghe, hoofd van de Dienst voor Kunstpropaganda
van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cul=
tuur, tegelijk in dit land 'te mogen begroeten voor een
reeks lezingen over onze kunst. De schilderijen zullen
wellicht voorafgegaan warden door een wandtapijten=
tentoonstelling. Onderhandelingen zijn aan de gang am
deze reeds in de tweede helft van dit jaar naar ide Repu=
bliek te krijgen en er bestaat een redelijke verwachting
deze inspanningen met succes bekroond te zien.
Waar op minder succes mag gerekend worden is bij het
regelmatig uitsturen van groepen, inzonderheid toneel=
gezelschappen. Niet dat deze geen bijval zouden kennen
in Zuid=Afrika : Integendeel — het optreden van het
Nationaal Toneel van Belgie in 195o en 1952, van het
Nederlands Kamertoneel in 1959 en van de Vlaamse
Volksdansgroep in 1960, heeft dit op schitterende wijze
bewezen — maar de financiele middelen ontbreken am
de frequentie van dergelijke bezoeken te verhogen en
aldus tot duurzame resultaten te leiden. Een compen=
satie (en welke !) vinden we thans gelukkiglijk in de
aanwezigheid van Prof. Fred Engelen, sedert 1961 aan
.

* Rose-Marie Laconte is oud-leerlinge van de Roeselaarse Academie.
Zij verbleef toentertijd te Rumbeke, week uit naar Kongo en vestigde
zich in 1958 in Zuid-Afrika. Zij is lid van de Internationale Unie van
Vrouwelijke Artiesten. Zij won verscheidene prijzen te Roeselare en te
Gent. Zij hield succesrijke tentoonstellingen in Australie, Belgie, Frankrijk, Ruanda-Urundi en Kongo. Meerdere van haar werken bevinden zich
in belangrijke private en openbare verzamelingen.
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het hoofd van het Departement Dramaturgie bij de Uni=
versiteit Stellenbosch. Dit jaar is hij van wal gestoken
met een ' musical ' voor kleurlingen, Mr. Paljas. Hij
heeft hiermee heel wat succes geoogst. Op 24 februari
11., heeft dan de premiere plaats gevonden van Mary
of Nimmegen in het nieuwe openluchttheater van de
Universiteit van Kaapstad. De hoofdrol werd gehouden
door Tine Balder (Mevr. Fred Engelen), die voor het
eerst in haar leven in het Engels speelde. Volgens de
Engelssprekenden was Tine Balders uitspraak verrassend
mooi. Onverwacht voor het publiek was het ontbreken
van decors en rekwisieten (afgezien van een pomp en
een Mariabeeldje).
Prof. Engelen had er nl. de vocrkeur aan gegeven ge=
bruik te maken van het natuurlijke decor van zuilen en
gaanderijen, iets wat te onzent bij openluchtspelen ook
soms gedaan wordt. Het mirakelspel werd ook aan een
verjongingskuur onderworpen, met het resultaat dat het
een boeiend, levendig toneelstuk is geworden. De critiek
heeft van een wonderwerk gesproken en alle lof komt
toe aa.n Prof. Fred Engelen, die aldus, eens te meer,
onze kleuren waardig verdedigd heeft.
Indien, op het gebied van het toned, de situatie gered
wordt door Prof. Fred Engelen, zo is er tot heden
niemand geweest om de Vlaamse film beter bekend te
maken alhier. Met de Vlaamse film in Zuid=Afrika is
het maar treurig gesteld. De grate speelfilms zoals
Meeuwen sterven in de haven werden hirer nog niet ver=
toond. Zelfs een uitwisselingsakkoord tussen die rot=
prent en een Zuidafrikaanse film kon niet tot stand
komen. Voor het eerste Suid.Afrikaanse Internasionale
Filmfees te Bloemfontein in 196o werd ook geen Bel=
gische deelnemer gevon.den. Zowel de Suid Afrikaans
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Belgiese Vereniging als de Belgische Ambassade zijn
druk in de weer om aan deze toestand te verhelpen. De
T.V.=produktie Beatrijs werd op het einde van 1961
voorzichtig in omloop gebracht. In januari 11. moest ,deze
prent echter naar Rome gestuurd warden, zoclat geen
conclusies uit de paar vertoningen kunnen getrokken
warden, welke in. Transvaal plaats vonden. Naar het
oordeel van velen was Beatrijs te Rooms om hirer te
kunnen inslaan. Bovendien begreep de Afrikaner de
tekst van Z. E. H. Anton van Wilderode niet.
Met de cultuurfilmen is .het niet veel beter gesteld. De
Belgische Ambassade bezit een, twintigtal spoelen. Ver=
geleken bij de filmotheken van de andere diplomatieke
zendingen is de Belgische eerder wat aan de povere
kant. Dit is echter meer te wijten aan de relatief arme
produktie van ,ons land op dit gebied, dan aan een
slechte bevoorrading uit Brussel. De kwaliteit van deze
prenten is over het algemeen bevredigend, maar niet
overweldigend. Op de eerste avond van het Festival van
de Ambassadefiim, georganizeerd door de Suid Afri=
kaans Belgiese Vereniging (S.A.B.V.) kwam op de vier
vertoonde filmen, Brugge van G. De Boe als laatste uit.
Eerste werd Crin Blanc, met 5o °/o der punten, tweede :
Souvenirs from Sweden, met 25 O/o, derde : Im Schwarzwald scheint die Sonne met 17 °/o. Brugge werd door
het publiek te statisch gevonden, een gebrek, eigen aan
de meeste van onze rolprenten. De S.A.B.V. wil het nog
een proberen op een ander gebied en verwacht veel van
de Smalfilmwedstrijd van 1963 alsmede van de invoe. ,
ringZud=Afkavbeplormnaiscp=
vertoningen eigen aan ons land (Ontdek de wereld,
Kunstseminarie en dgl.). Als de nood het hoogst is, is
de hulp nabij. Suggesties of ,daadwerkelijke steun ter
verbetering van deze toestand zijn altijd welkom en
zouden ander de aandacht moeten gebracht warden van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dienst voor
Voorlichting en Culturele Betrekkingen) te Brussel.
Lezingen over de Vlaamse letterkunde werden 'gehouden
door de heer K. Jonckheere, gedurende zijn bezoek aan
Zuid=Afrika. Overal waar de heer Jonckheere optrad
was de opkomst verrassend groat en het applaus harte=
lijk. Conferenties zijn ‘dit jaar voorzien ter gelegenheid
van de Vlaamse Boekententoonstelling en wel door de
Professoren W. de Pauw en Dekker te Pretoria. Boven=
dien wordt een reeks lezingen verwacht van Prof. Dr.
P. Mariens van de Universiteit Leuven en wel over
natuurkunde, kernkracht, radioactiviteit en dgl. Kost=
baar zijn oak de radiopraatjes over onze fraaie letteren
door Prof. Dr. van der Walt. In de S.A.U.K. werden
ook enkele luisterspelen gebracht van dhr. J. Van Re=
moortere. Onverwacht kwamen ook over de S.A.U.K.
twee zeer Roomse spelen : het mirakel Beatrijs en een
Afrikaanse bewerking van Timmermans Juffrouw Sim=
forosa, begijntje door Mevr. Audrey Blignault.
Een gunstige factor voor de verspreiding van de Vlaamse
literatuur is de aanstelling van Vlaamse professoren in
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de letterkunde, zoals te Pretoria bij de Universiteit van
Zuid=Afrika (Prof. Dr. W. de Pauw) en te Grahamstad
bij de Rhodes=Universiteit (Prof. Dr. Rob. Anthonissen).
Professor in de dramaturgie aan de Universiteit te Stel=
ienbosch is dhr. Fred Engelen. Deze aanwezigheid kan
natuurlijk nog niet opwegen tegen de grate moeilijk=
heden waarmee de introductie van het Vlaamse boek in
Zuid=Afrika gepaard gaat.
In hun aorspronkelijke versie komen de Vlaamse letter=
kundige werken in 'dit land door toedoen van hun
Nederlandse uitgaven. De Vlaamse uitgevers ihebben
geen vertegenwoordigers in Zuid=Afrika. Een paar onder
hen verkopen rechtstreeks aan enkele boekhandelaars
alhier. Er werd tot heden geen behoefte gevoeld agenten
aan te stellen. Het Nederlandse boek (het Vlaamse boek
erin begrepen) is trouwens minder gewild dan men zich
te anent inbeeldt. Het wordt zelden door private per=
sonen (tenzij Nederlandse immigranten) gekocht. Vol=
gens boekhandelaars, waarmee ik het probleem ben
gaan bespreken, heeft het niet veel zin het in het uitstal=
raam te plaatsen, want niem.and komt erop af. Enkel
door middel van persoonlijke &marches of schriftelijke
aanbieding aan de openbare bibliotheken gaat het van
de hand.
Er bestaan hiervoor verschillende redenen. Vooreerst
client opgemerkt dat de openbare bibliotheken meer be=
zocht warden dan bij ons en dat er minder private
bibliotheken warden gevormd. Verder mag niet uit het
oog warden verloren dat de meerderheid van de Engels=
sprekenden geen of bijna .geen Afrikaans verstaat. Van
de Afrikaners heeft alleen de oudere generatie onderwij s
in het Nederlands genoten. Het verschijnen van de
Afrikaanse bijbelvertaling heeft ook de laatste overblij=
vende Nederlandse lectuur (die van de Nederlandse
bijbelvertaling) uitgeschakeld. De jongeren moeten wet=
iswaar, am het matriek (humaniora) examen af te leg=
gen, een Nederlands (Vlaams of Hollands) bock gelezen
hebben. Deze lectuur gaat zelden erg vlot.
Indien de Vlaming nog gemakkelijk het Afrikaans kan
lezen, ligt het probleem immers anders voor de Afrika=
ner. De Vlaming daalt van een gecompliceerde taal af
naar een vereenvoudigde, een soort basisch Nederlands;
hij begeeft zich in geen onbekend gebied. De Afrikaner
daarentegen, karat terecht in een milieu dat hem
vreemd is : vervoegingen, ionregelmatige werkwoorden,
de woordenrijkdom. Hij kan de ongewone termen meest=
al terugvinden in zijn Afrikaans woordenboek. Niette=
min zijn ze hem vreemd. Het bekende grapje over het
Afrikaans zal nu ook wel al in Belgic de ronde doen :
Afrikaans is 95 °/o Nederlands; de rest is wat de Afri=
kaner praat. Het Nederlands, als taal, bekoort hem niet.

De Afrikaner leest nog liever Engels, zijn tweede lands=
taal. Niet weinig Afrikaanse personaliteiten uit de we=
reld van kunst en onderwijs zouden de Afrikaner liever
naar het Nederlandse bock dan naar het Engelse zien
grijpen. Heel wat inspanningen warden in die zin ge=
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E. P. Frans Claerhout
voor een van zijn doeken.

daan, niet het minst door de openbare bibliotheken. De
actie om het Vlaamse boek in Zuid=Afrika te introdu=
ceren ontmoet in die milieus heel wat sympathie.
Als voorbereidende werkzaamheden welke reeds ver=
richt worden 'bij deze actie kunnen worden vermeld :
een Gallup=poll cm het interesse te polsen; een grote
rondreizende Vlaamse boekententoonstelling (dank zij
de samenwerking van de Vereniging tot bevordering
van het Vlaamse Boekwezen, van de Suid Afrikaanse
Belgiese Vereniging, van de Belgische Ambassade en
van vele andere instellingen en ondememingen); het
schenken van Vlaamse boekenverzamelingen en abonne=
menten op tijdschriften aan een aantal bibliotheken
(door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cul=
tuur) ; het vertalen van de meest representatieve werken
van onze grote auteurs (ook met de hulp van het Minis=
terie van Nationale Opvoeding en Cultuur) 1 ; het ver=
schaffen van documentatie aan ons uitgeverijbedrijf om
het in staat te stellen reclame te maker voor zijn pro=
duktie; het plaatsen van artikels en foto's over onze
letterkundigen in de dagbladpers; het aanbieden van
hoorspelen aan de S.A U.K. (zonder veel succes helaas);
het organizeren van opstelwedstrijden in de scholen, de
uitbreiding van het systeem van penmaats.

Afrikaans spreken. De taal maakt in ,dit geval niet gaps
het yolk. Men kan de bruinmense bezwaarlijk Afrika=
ners noemen. Kenmerkend is reeds dat ze tot allerlei
verschillende kerken behoren, dan wanneer de Afrika=
ners bijna zonder uitzondering bij een van de drie
gereformeerde kerken zijn aangesloten. Verder dient
aangestipt dat hun beroepsbezigheden meestal van on=
dergeschikte aard zijn (bedienden, vissers, fabrieks= en
landbouwarbeiders„ dienstboden). Ze hebben doorgaans
een vrolijk temperament. De geheelonthouding schijnt
onder hen weinig aanhangers te hebben. Ze zijn over
het algemeen zeer muzikaal en hun EOAN=operagroep
begint faam te verwerven. De levensstandaard van deze
bevolkingsgroep is, in de loop van de laatste jaren, ge=
stegen en de tijd ligt niet meer ver of waar ook aan hen
zal dienen gedacht te worden voor de verkoop van het
Vlaamse boek. Aan het Universiteitskollege van Bell=
ville zal een verzameling letterkundige werken worden
afgestaa.n en aan het Ministerie van. Nationale Opvoe=
ding en Kultuur werd gevraagd bij de verdeling van de
boeken rekening te houden met de aanwezigheid van
een grote kleurling,engemeenschap rond de Kaap. De
grate vraag is of de kleurling in het Vlaamse boek zal
aanbij ten ?

Wat zal dit alles geven ? Volgens de enen (meestal pro=
fessoren in de Nederlandse literatuur) zijn de vooruit=
zichten gunstig, volgens de anderen (welke beweren
het bij het goede einde te hebben omdat ze in contact
met het publiek zijn, t.t.z. de boekhandelaars, de biblio=
thecarrissen) vleien we ons met ijdele hoop. Maar wie
heeft het nu ook gezegd (vermits het prins Willem I
niet was) : Point n'est besoin d'esperer pour entre=
prendre, ni de reussir pour perseverer. Waar een wil is,
is een weg. En, men moet niet alleen beginnen, men
moet ook volhouden. Een grote stap ware het, zo onze
uitgeverijen voortaan de boekhandel en het bibliotheek=
wezen in Zuid=Afrika van catalogi en prospecti zouden
voorzien. Het (zou interessant zijn te wezen of bijv. de
Zweden, Noorse en Deense boeken lezen en hoeveel.
De verhouding Nederlands=Afrikaans kan inderdaad
vergeleken worden met die welke bestaat onder de
Skandinavische talen.
Geheel gescheiden van het probleem van de verkoop
van het Vlaamse boek aan de blanke bevolking client
dit van zijn verspreiding onder kleurlingen en bantoes
te worden beschouwd. De boekwinkels zijn wel de=
zelfde voor allemaal maar ik heb nog geen kleurling of
bantoe in een boekwinkel gezien waar Nederlandse
boeken worden verkocht. Dr. Friis, de zeer dynamische
directeur van de Kaapse Provinsiale Biblioteekdiens,
heeft me verzekerd dat de geevolueerde kleurling zeer
veel leest. Di't is een factor waarmee rekening dient ige=
houden. Naast de 1,6 miljoen Afrikaners zijn er inder=
daad 1,5 miljoen kleurlingen waarvan de negen tienden

Vele bantoes spreken ook wat Afrikaans, maar dan als
tweede, derde of vierde taal. Het is niet waarschijnlijk
dat ze zich ooit voor het Nederlands geschreven woord
zullen interesseren. Voor hen, en misschien ook voor de
kleurlingen, zal op vertaling beroep moeten gedaan
worden als aan de verspreiding van de Vlaamse fraaie
letteren onder deze bevolkingsgroep zal gedacht worden.
Multa gemens keren we ons, ten slotte, tot de muziek.
Voor de executanten, vooral als ze talrijk zijn, blijven
de reiskosten prohibitief. Voor de grammofoonplaten is
er wel de mogelijkheid van uitzending over de S.A.U.K.,
maar van de Vlaamse muziek is er nog niet veel op
platen vastgelegd. Gelukkiglijk bestaat er een uitwisse=
lingsakkoord van programma's op tape tussen B.R.T.
en S.A.U.K. Meer en meer belangstelling wordt er de
laatste tij d evenwel getoond voor partituren. Wie zorgt
ervoor dat een paar stelletjes goede partituren naar
Zuid=Afrika komen ? Het minder modern genre en de
volksliederen worden hier op prijs getteld : P. Benoit,
Jan Blockx, Paul Gilson, August Deboeck, Flor Alpaerts
en vooral de liederen van Emiel Hullebroeck.

Een enkele roman werd tot dusverre in het Afrikaans vertaald : De
Leeuw van Vtaanderen van H. Conscience: vertaler dhr. A. Bultinck.
2 64

Hiermee wil ik dan 'dit overzicht van de Vlaamse kunst
in Zuid=Afrika besluiten. Er is nog enorm veel te doer
voor dat, in dit land, onze cultuur de plants zal bekleden
welke haar, ter wille van de stamverwantschap, toe=
komt. Nochtans is dit jaar, 1962, waarin West=Vlaande,
zijn blik naar het zuiden gericht heeft, ook een jaar ren
van grate verwachtingen geworden. Er is nu een grote
en voortvarende activiteit in het Belgische verenigings=
leven te bespeuren en alles wijst erop dat voortaan be=
wust naar het uitoeefnen van een prestige 'zal gestreefd
worden, waaraan het ons tot hiertoe grotelijks ontbrak.

ARCMTECTUUR MED AFRIKA

Deze moderne wolkenkrabber, het nieuwe Sanlam Centrum, werd onlangs voltooid op de
'Foreshore' van Kaapstad. De 'Foreshore' is een strook grond, die op de zee gewonnen
werd. Een menigte moderne gebouwen werd er reeds opgericht. Van Sanlam Centrum
wordt gezegd dat het het hoogste gebouw in Afrika is : het bestaat uit 23 verdiepingen. Het
bevat moderne kantoren, een ontspanningshal voor arbeiders en een nachtclub op de bovenste verdieping.
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Rapallo-flatgebouwen in Sea Point.

Een modern appartementsgebouw in Johannesburg.

Het administratiegebouw van de Spoorwegen maakt ook
deel uit van de 'Foreshore' van Kaapstad. Hoewel het essentieel gebouwd werd met het oog op het practische, toch
verliest het niets van zijn waarde op gebied van architecturale schoonheid.

Even buiten Pretoria, op de weg naar Johannesburg, leidt de weg
longs de administratiegebouwen van Iscor. De eerste indruk is er
een van eenvoudige, strakke architecturale lijnen.

Deze drie foto's geven een beeld van de woningbouw. Onnodig opsmuk en oudere bouwkundige stijlen werden uitgeschakeld en de strekking leidt tot een eenvoudige, practische
uitwerking, die dan Loch esthetisch verantwoord is. Hout en glas worden meer en meer
gebruikt en aard en natuur van de gebruikte materialen worden geeerbiedigd. Zuid-Afrika
heeft zich rekenschap gegeven van het belang zijn eigen reserves aan inlandse houtsoorten
to exploiteren. De schitterende zonneschijn, die een zo karakteristiek verschijnsel is voor
Zuid-Afrika, kornt tQt zijn recht in moderne huizen met grote vensters en glazen panelen.

In de moderne tijden werd
er steeds gezocht naar een
nieuwe wijze om de eeuwen
uit to drukken — oud, religious symbool in de kerk.
Voorbeelden uit de moderne
kerkbouw bewijzen dat de architecten op een merkwaardige wijze geslaagd zijn in deze
opgave. Dit is de Hervormcie
Kerk van Lyttleton.

De architect die de plannen
tekende voor deze Bantoekerk, heeft de architecturale
aspecten van de traditionele
Bantoe-kunst opgenomen in
zijn ontwerp.

ontmoetingen
De letterkunde uit
West - Vlaanderen
te Munster ( Westfalen )

op korte golf
De rubriek Op korte Golf is voorbehouden aan leden van het C.V.K.V.
Alle gegevens over artistieke activiteiten dienen lie[st bij voorbaat medegedeeld te worden aan het Redactiesecretariaat, Pontonstraat 12, Oostende.

Volgende leden van het C.V.K.V. namen deel aan het Salon d'Art Sacre (Belgische sectie) dat in juni te Parijs gehouden
werd : Roger Bonduel, Boudewijn Delaere,
Paul Felix en Michel Olyff.
De roman lk was een kristen van de Vlaamse schrijfster Maria Rosseels verscheen
in 1959 bij Otto Muller, te Salzburg, ander de titel lch war ein Christ en met de
vermelding Aus dem Hollandischen von Georg Hermanowski. Nu is de vertaler een
zeer verdienstelijk propagandist van de Vlaamse roman in het Duitse taalgebied en
bovendien de schrijver van een geschiedenis van de Vlaamse roman, waarin hij een
zeer scherp anderscheid maakt tussen de Vlaamse en de Hollandse roman. Is bewuste vermelding een toevoeging van de uitgever ? Is hollandisch in Oostenrijk
misschien de gebruikelijke benaming voor Nederlands ? Deze vraag van Professor
Dr. R. F. Lissens in zijn recente studie voor de Kaninlijke Vlaamse Academie
Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons kenschetst
de verwarring die in het buitenland terzake kan heersen. Zij lijkt grater met betrekking
tot onze literatuur dan tot de beeldende kunsten waarin men juister scholen en
groepen kan onderscheiden daar deze materieel gelokaliseerd kunnen worden en, wellicht ook, beroemder zijn. Dezelfde auteur had dan ook zijn voorzorgen genomen
toen hij op zaterdag 28 april 11. in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen te
Munster de Dichterlesung in het auditorium van het Landesmuseum fiir Kunst and
Kulturgeschichte diende in te Leiden. Het vraagstuk van een juiste begripsomschrijving wordt waarschijnlijk bij elk kultureel kontakt opnieuw gestelci. Maar op het
gebied van de letterkunde blijkt het wel biezonder subtiel. De rede van Professor
Lissens durven allen die haar hoorden juist daarom een model van voorlichting
noemen. Doch laten wij haar nauwkeuriger situeren in het kader van de plechtigheden
die tijdens dat kille weekend in de Westfaalse universiteitsstad hebben plaats gehad.
De uitwisseling van kulturele manifestaties tussen de Landschaftsverband WestfalenLippe en de Provincie West-Vlaanderen is reeds aan haar derde jaar toe. Na de
Messiah-concerten van Singhet ende Weset Vro te Oostende, leper, Dortmund en
Herford, en de tentoonstellingen Kunst aus West-Flandern von Permeke bis heute
en Hedendaagse Kunst uit Westfalen achtten beide partners zich voldoende met
elkaar vertrouwd om in 1962 uit te pakken met literatuur : ginds twee Dichterlesungen
omlijst met een dokumentaire tentoonstelling, hier een reeks gastvoorstellingen door
het Landestheater Castrop-Rauxel van Die Ratten van Gerhart Hauptmann. Deze
hoofdfiguur uit het Duits realisme staat dit jaar in de belangstelling t.g.v. de eerste
eeuwherdenking van zijn geboorte. De voorstellingen worden gegeven op 6, 7 en
8 oktober a. s. in de stadsschouwburgen te Brugge, leper en Kortrijk.
Eerst een woord over de tentoonstelling.
Literatuur dient gelezen en beleefd, niet bekeken. Het publiek echter, en stellig een
buitenlands publiek dat de andere taal niet machtig is, kan tot kennismaking worden
aangespoord wanneer het met behulp van de boeken zelf, in de originele uitgaven
zowel als in de Duitse vertalingen, sprekende foto's en handschriften van de
auteurs en enkele andere personalia, visueel ander de indruk komt en nieuwsgierig
wordt. Als er bovendien, zoals te Munster het geval was, ook een aantal sympatizerende pers- en radiomensen kunnen bereikt worden, en de boekhandelaars titels uit
Vlaanderen in vedette plaatsen in hun uitstalramen, durft men aannemen dat de
geleverde inspanningen toch wel ergens indruk maken. Minster heeft trouwens
meermaais belangstelling betoond voor de letterkunde der Nederlanden en inzonderheid voor de Vlaamse. De universiteit patroneert de begeerde Joost van den VondelPreis die in 1960 aan de betreurde Antoon Coolen en aan Professor Dr. Max

Onlangs exposeerden vier jongeren
•
te Kortrijk : J. M. Lietaert en Roger V andewalle in de Rookzaal van de Stadsschouwburg, Andre Deroo en Marc Maes in Studio
Roeland Saverij.
Kunstschilder Alfons Blomme heeft aan
•
de stad Oostende een reeks kunstwerken en
documenten in bruikleen afgestaan, die in
een gedeelte van het stadsgebouw Chez Pan
zullen ondergebracht worden.
*
De musicus uit Assebroek Marcel Bossaer werd aangesteld tot dirigent van het
St.-Lutgardiskoor ; hij is reeds lange jaren
als pianist verbonden aan de groep Cantores.
De Oostendse kunstschilder Willy Bosschern hield een tentoonstelling in het Pershuis, Boterstraat 4, te Brussel, naar aanleiding van het Intern. Festival van Oostende.
•
Ons Beheerraadslid, arrondissementscommissaris Alphonse M. Botte, leidde de
tentoonstelling Publicitair 'Grafisme in, die
te Brugge werd gehouden in het Huidevettershuis en die ingericht was door het provinciaal comit6 voor Kunstambachten, waarvan Alph. Botte voorzitter is.
*
Op 24 juni wordt in de St.-Elisabethkerk te Kortrijk door Mgr. Desmedt het
koorkruis ingewijd ; het is een Christusfiguur in wiskemannmetaal van 1,70 m hoog,
uitgevoerd door Charles Bresous.
Wij vermelden tevens met vreugde dat de
koning deze verdienstelijke kunstenaar heeft
vereremerkt met de Ridderorde van Leopold
II. Hartelijke gelukwensen !

In de loop van mei groeide ons ledenaantal weer aan met vier : August
Michiels (beeldh.), Jose de Ceulaer
(lett.), Eerwaarde Broeder Eirem
(lett.) en Marcel Bossaer (muz.).
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De bekende Brugse cineast Toon Car
retie verleent zijn medewerking aan de
historische Franse film 'La Couronne enchainee die deze zomer o.m. in Brugge zal
worden opgenomen.
De kunstkring Sint-Lucas uit Waregem,
*
die dit jaar zijn zilveren Jubileum viert,
opende op 9 juni in het Torenhof een tentoonstelling van de werken van zijn oudvoorzitter, kunstschilder Roger De Backer,
dit ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag.
De jonge kunstschilder Andre Deba*
veye uit Harelbeke trad op 12 mei in de
echt met mejuffrouw Denise Vandewalle.
Hartelijke gelukwensen!
In opdracht van de Raad van de Raad
*
van Europa te Straatsburg, voltooide mr.
Alain de Caluwe, advocaat te Brugge, een
uitgebreide rechtsvergelijkende studie betreffende de wetgeving op de kinderbescherming : 'Recherches sur la realisation d'une
legislation uniforme concernant la protection
de l'enfance et la repression de la delinquance juvenille dans les divers pays de
l'Europe De rechten van uitgave werden
toegekend aan A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij te Leiden (Ned.).
Bij de Literaire Tafelstondenr, die
•
werk van talentvolle jongeren in een goed
kope uitgave naar het publiek brengt, verscheen thans Stilte van de schrijver Rai
Declercq uit Knokke. Zoals men weet werd
doze novelle door de Provincie geprimeerd.
* De intercommunale maatschappij Inelgas gaf een schitterend jaarboek uit, waarvan de lay-out verzorgd werd door de graficus Boudewijn Delaere.
De Oostendse kunstschilder Jan De Lee
*
bracht met zijn expositie de heropening van
de bekende Oostendsc galerij 't Kroegske 1 ,
op zaterdag, 2 juni.
De Oostendse regisseur Suus Demarest
*
had de directie van de tentoonstelling, fancyfair en show, die op 2 en 3 juni gehouden
werden in het St.-Jozefsinstituut te Oostende;
haar echtgenoot Ray Pyson verzorgde de
decors.
•
Voor het komende zomerseizoen heeft
de groep Herman Bruggen de creatie van
cen drama van onze Redactieleider Andre
Demedts op haar speelplan genomen, nl.
' De Graaf is weergekeerd'.
Kunstschilder Gratien Dendooven uit
•
Lissewege nam van 29 april tot 11 mei deel
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Lamberty te beurt is gevallen, maar daarvoor hebben taalgeleerden zoals de Westvlaming Dr. Jerome De Croos ter plaatse vruchtbaar werk geleverd op het gebied
van de Neerlandistiek. De eerste Duitse vertalingen van werk van Hendrik Conscience zijn ooit te Munster verschenen. Men spreekt soms van een samenloop van
omstandigheden. De Nederlanders komen in peigrimage naar de Friedensaal aan de
Prinzipalmarkt om er de onafhankelijkheid van hun vaderland te gedenken; wat in
1648 te Munster gebeurd is geeft ons, zuiderlingen, veeleer reden tot treuriger gedachten. Nu doen wij er misschien ervaring op om de juiste methodes voor de toenadering en de integratie der Europese voikeren konkreet te leren kennen.
De inrichters hebben bij het opmaken van het uitwisselingsprogramma geijverd voor
een brede kijk op het literair gebeuren. Mits beschikking over ruimere middelen,
rijkssubsidie bijvoorbeeld, hadden zij graag de Vlaamse letterkunde in haar geheel
in de tentoonstelling verbouwd. Nu bleef zij uitsluitend wegens stoffelijke noodwendigheden baperkt tot de letterkunde in West-Vlaanderen van Gezelle tot heden,
hoewel daarbij passend werd verwezen naar de bredere literair-historische samenhang.
Ook Professor Lissens heeft op deze attent gemaakt.
De tentoonstelling nam vijf kleinere bovenzalen van het Landesmuseum in beslag.
In het eerste prijkte iGezelle, dank zij o.a. de voortreffelijke dokumentatie waarvoor
Z. E. H. Antoon Viaene uit zijn Brugs museum had gezorgd. In het tweede bespeurde men nawerking van de grote dichter op het domein van de volksvertelsels.
In het derde werd de generatie Verriest Rodenbach r Sabbe - Warden Oom r 0. K.
De Laey r Streuvels Verschaeve omstandig belicht. Talrijke dokumenten uit het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen waren daarvoor
ter beschikking gesteld en getuigden voor een rijkdom die men ons in den vreemde
openhartig benijdt. De ruimere vierde zaal was voorbehouden aan de hedendaagse
literatuur in al haar verscheidenheid. Van de bekende Westvlaamse schrijvers kon
men er vrijwel alle romans, vele dichtbundels en ettelijke handschriften bekijken.
Dank zij het archief van Professor Dr. Schulte-Kemminghausen, de Droste-Hulshoffkenner van Westfalen, werd in de laatste zaal een overzicht geboden van de literaire
kontakten die in het verleden tussen Westfalen en Vlaanderen tot stand zijn gekomen.
Ook de Universiteitsbibliotheek van Munster had bier vele uitgaven samengebracht.
Ondermeer was in een toonkast het vertaalwerk gegroepeerd van Dr. De Croos,
met o. a. een nog onuitgegeven bloemlezing van gedichten van Gezelle waarin het
jonge G. 'Gezelle-Genootschap ongetwijfeld belang mag stellen.
Het Westvlaams gezelschap o.l.v. de beer Jozef Storme heeft met voldoening vastgesteld dat de bezoekers, waaronder een lyceumklas, reeds dadelijk na de korte
openingsplechtigheid langs de vitrines kwamen aanschuiven. Bij het demonteren op
15 mei 11. gaf de directie van het Landesmuseum te verstaan dat de belangstelling
bijzonder gunstig mocht worden genoemd. Ook van of ficiele zijde is dit het geval
geweest. De beer Ambassadeur Baert, die de Vlaamse kunstenaars zeer genegen is,
had zich op de openingsplechtigheid laten vertegenwoordigen door Graaf de Liedekerke die ook nog na de Dichterlesung intens aan de gesprekken deel had. Als
gastheren fungeerden Landesrat R. Paasch en Verwaltungsrat Dr. BeisenkOtter,
evenals Dr. H. Eichler, directeur van het museum dat zo voortreffelijk de montage
van de tentoonstelling hielp realizeren.
De Dichterlesung op zaterdagavond omvatte twee delen. 131j de uitwisseling van
begroetingswoorden tussen de heren Paasch en Storme, bood Wcst-Vlaanderen aan
Westfalen de, heden reeds gezochte, Verzamelde Werken van Stijn Streuvels ten
geschenke. Vervo!gens sprak Prof. Lissens en droegen Antoon Van der Plaetse en
Gerard Vermeersch fragmenten voor uit het werk van Streuvels, Timmermans, Christine D'haen, Jan Schepens, Jan Vercammen, Marcel Matthijs, Fred Germonprez,
Andre Demedts, Felix Dalle en Boschvogel. Fernand Etienne zorgde telkens voor
een bondige situering. Tot besluit weerklonk Mijn Moederspraak van Peter Benoit
waarvoor de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen een opname ter geschikking
had gesteld.
Wij menen dat dit eerste getuigenis aangaande de hedendaagse letterkunde uit WestVlaanderen gekenmerkt werd door een eerzame bescheidenheid, ingegeven door de
overtuiging dat het bier slechts een deel betreft van het geheel. Individueel beschouwd hebben de letterkundigen, die door voordracht of tentoonstelling in het
licht werden gesteld, uiteraard slechts een flits van hun persoonlijkheid kunnen prijs
geven. Er moet inderdaad nog zoveel gebeuren alvorens zij een vreemd taalgebied
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aan een gezameaiijke tentoonstelling in de
Galerie A. Vyncke-Van Eyck te Gent.
*
Op 8 juni had in de feestzaal ' De
Warande te Gent de opening plaats van
de tentoonstelling van werken van kunstschilder Gratien Dendooven en beeldhouwer
Germain Janssens. Onze Verbondssecretaris
Lucien Dendooven en de energieke secretaris
van 'Open Kring kunstschilder Gaston
['amble, leidden deze expositie, die geopend
blijft tot 26 juni, in.
*
De wekelijkse radiotrip van studio
Kortrijk doorheen West-Vlaanderen, bracht
de luisteraars op 30 mei naar Blankenberge
en Lissewege. Aan dit programma werkten
nice : Lucien Dendooven, die over Ter Doest
vertelde, en onze medewerker, rijksarchivaris
Drs. Luc Danhieux, die handelde over de
merkwaardigheden van Blankenberge.

Foto Landesmuseum fiir Kunst and Kulturgeschichte, Munster-Westfalen.

Het werk 'Gode:ieve van Vlaanderen
toneelspel in zes taferelen, van August De
Noli, C. ss. R., verscheen in boekvorm bij
de Bibliotheca Alphonsiana te Leuven.
*
Op 20 mei had in het Concertgebouw
te Brugge een groot leerlingenconcert plaats,
ingericht door het stedelijk Muziekconservatorium, en onder de algemene leiding van
directeur Maurits Deroo.

binnendringen, laat staan veroveren. Van des te essentieler gewicht is het referaat
geweest waarmede Professor Lissens, in schaars toegemeten tijd, de Nederlandse
letterkunde in het algemeen en deze uit West-Vlaanderen in het bijzonder, voor het
Duits gehoor heeft ontsloten.
In het inleidend overzicht van het Nederlands taalgebied liet hij reeds de eigenheden
van Noord tegenover Zuid doorschemeren. In de literair-historische terugblik tekende
hij vervolgens iicht en schaduw, met verwijzing naar bekende aanknooppunten. Bepaald echter vanaf Gezelle verliet hij deze panoramische optiek voor de dieptepeiling welke in zijn werk over De Vlaamse Letterkunde zo werd gewaardeerd.
Gezelle, exponent van het Westvlaams Ultima Thule, bracht een poezie en een ethos
die met al hun innerlijke paradoksen toch de definitieve stoot naar de ontvoogding
hebben gegeven. Men kan de lijn doortrekken hoewel men nu op die Westvlaamse
bloei terugblikt als op een afgesloten gulden tijdvak. Professor Lissens besloot met
een stukje vergelijkende literatuurgeschiedenis. Hoewel het wonder Gezelle, het
wonder Streuvels of het wonder Timmermans nog niet opnieuw heeft plaats gehad, moet men blijven hopen dat onze letterkunde in deze tijd ooit eenmaal zichzelf
zal overtreffen, zelfs al zou het dan groeien uit een bewust provincialistisch klimaat
zoals bij Gezelle. James Joyce en Garcia Lorca bewijzen dat het kan : „Voor de
kunstenaar komt het crop aan van het leven de kleine en de grote huivering authentisch weer te geven, ongeacht of dat dan gebeurt in Parijs of in Weimar, in Andaloesie of in West-Vlaanderen
Onze indruk was dat Prof. Lissens met deze woorden het mogelijk lichtjes geschokte zelfvertrouwen van de Westvlaamse vreemdelingen heeft hersteld. Het
buitenland verwacht trouwens van onze kunstenaars dat zij zichzelf, en dus authentisch Vlaams, zouden blijven. Het drama zou pas beginnen wanneer zij manieristen
zouden worden om zich ginds aanvaardbaar te maken.
G. Gyselen

Het Veremanskoor uit Brugge, onder
*
leiding van dirigent Roger Deruwe, trad op
Pasen, 22 april j1., op voor de Vlaamse
Televisie. Het koor voerde op 17 mei verscheidene moderne koorwerken uit voor de
micro van de zender West-Vlaanderen.
De tenor Sylvain Deruwe trad op in
het kasteel van Gaasbeek, naar aanleiding
van de viering van Maurits Roelants door
VTB-VAB, samen met het Johannes Ockeghemgenootschap.
*
Dr. Luc Devliegher wist een reeks archeologische vondsten uit de nabijheid van
het Upperhof to Lissewege to identificeren.
Zij hadden betrekking op het voormalig
kasteel.
•
Regisseur Bert de Wildeman voerde
gedurende de maand juni meerdere malen
'De dag van Talavera ' van O'Neill op met
het Kortrijkse theater Antigone.
*
Op 20 mei word do Artiestenmis to
Brugge opgeluisterd met orgelspel van Kamiel DI-looghe.
*
In de reeks der Standaard Pockets'
verscheen een nieuwe bundel gedichten van
Gaston Durnez : 'Hooikoortst. De bekende
dichter zal op 19 juli de inleidingsrede hou-
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den bij gelegenheid van de opening van het
Salon van de Humor te Heist-Duinbergen.
*
De Brugse journalist Emiel Dusauchoit
werd door Mgr. Desmedt aangesteld tot
voorzitter van Pro Petri Sede, de vereniging
der Westvlaamse pauselijk gedecoreerden,
die haar veertigjarig bestaan viert.
*
In de jury van de jaarlijkse declamatiewedstrijd, die onlangs door het Davidsfonds
St.-Kruis werd iiigericht, zetelden onze leden-letterkundigen Fernand Etienne en Pieter
Malbrancke. Ecrstgenoemde sprak op de kaderdag van het Algemeen Westvlaams Toneel te Avelgem over 'Het expressionisme in
de Toneelkunst Vender schreef hij onlangs
een studie over Toneel en Creativiteit'.

ontmoetingen

Toneel
in West- Vlaanderen

'In Gods Handen'
van Jozef Storme

•
Bij gelegenhcid van de promovering
naar eerste categorie van de toneelkring
'Were Di' uit Oostkamp, hield Fernand
Etienne een zeer opgemerkte voordracht
over het toneel. Tijdens dezelfde feestelijkheid vertelde Michel W yffels hoe hij als
regisseur bij 'Were Di' belandde.
*
In april verschencn de volgende, door
Georg Hermanowski in het Duits vertaalde
Westvlaamse werken : 'Mit diesen beiden
Handen' (De derde Hoofdzonde) van Fred
Germonprez bij Pallotti te Friedberg, en,
Vom allgemeinen Priestertum der Glaubigen' (Het priesterschap van de gelovigen)
van Mgr. De Smedt, bij Manz te Munchen.
*
In Hongarije is de eerste druk van Fred
Germonprez' 'Island, Island' totaal uitverkocht. Thans zou in druk gaan : Langs de
Wegen' van Streuvels. Dit zijn de twee
enige Vlaamse werken die na de oorlog in
Hongarije uitgegeven werden.
•
Kunstschilder Fernand Gevaert uit St.Andries stelde van 8 tot 22 april zijn werken
ten toon in kunstsalon Beatrijs te Eeklo.
Van 2 tot 11 juni exposeerde hij in de zaal
van het gemcentehuis te Sint-Andries.
*
De bekende dirigent Georges Maes, die
ook directeur is van het Oostendse Muziekconservatorium, gaf onlangs een zeer gunstig opgemerkte leerlingenauditie, waarbij
vooral een sterke stijging van het artistieke
peil kon geconstateerd worden. Hij heeft nu
ook het plan opgevat een schoolorkest te
vormen.
*
De proclamatie van de provinciale prijskamp voor beeldhouwkunst, die te leper
plaatshad, werd opgeluisterd door het kwartec Moerman.
•
Een wandtapijt, ontworpen door Marcel
Notebaert, uitbeeldend de werkkracht van
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Jozef Storme

Het is geweten dat onze Voorzitter, de h. Bestendig Afgevaardigcle Jozef Storme,
naast zijn bijzondere voorliefde voor Schilderkunst, ook een deel van zijn hart
heeft verpand aan de Toneeispeelkunst. Enkele jaren geleden schreef hij voor de
stad Wervik, waar hij woont, een grouts openlucht H. Hartspel dat trouwens door
hemzelf geregisseerd werd en meerdere succesrijke opvoeringen kende. Sindsdien is
de h. Storme meer en meer in kontakt gekomen met de Vlaamse Toneelspeelkunst,
niet in het minst door het feit dat hij talloze keren als jury-voorzitter fungeerde bij
Provinciale Toneelprijskampen en de jongste jaren deel uitmaakte van de jury,
belast met de beoordeling der jaarlijkse Landjuwelen.
Het verwonderde ons dan ook niet zo zeer, toen hij ons enkele weken geleden
heimelijk een brochure in de hand stopte, te kunnen konstateren dat de h. Storme
opnieuw aan het toneel-schrijven was gegaan.
Zeer ge1nteresseerd hebben we het werk een paar keer doorgenomen. Als inspiratiebron citeert de schrijver Kerckelycke Historie van Nederlandt van Heribertus Rosweydus, waarin de auteur een wonder gebeuren te Poperinge beschrijft, dat zich in
de 15de eeuw zou hebben voorgedaan. Een doodgeboren kind herleefde door de
voorspraak van Maria, op 't smeken van zijn moeder en andere 'Godt-vruchtige
vrouwen om na gedoopt te zijn geworden opnieuw te sterven. Alhoewel men na
een eerste lezing de indruk krijgt dat de auteur van In Gods Handen het mirakel
slechts als voorwendsel gebruikte, blijkt het bij dieper inzicht toch het kernpunt van
de handeling te zijn. Handeling, in haar tweeledig facet, ongekompliceerd maar wel
geritmeerd en toneelmatig uitgebouwd.
We vermoeden dat het stuk er zou bij gewonnen hebben had de schrijver de aktie
niet in ons hedendaags tijdsgebeuren gesitueerd. In ieder geval heeft de h. Storme dan
toch met dit toneelwerk bewezen over artistieke capaciteiten te beschikken, die hem
geenszins als voorzitter van onze artisten-vereniging ontsieren.
H. D.
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Bij de opvoering van Paul Claudels
' De Boodschap van Maria ' door het
Technisch Instituut St. - Jozef te Tielt

het Vlaamse yolk, werd aangeboden aan de
Belgian American Business Men's Association te Detroit, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Belgian
House. Het wordt overhandigd door een
comite van Vlamingeil in de V. St.

Wanneer men later een geschiedenis van het Westvlaamse toneel zal schrijven, dan
zal een meer dan bescheiden hoofdstuk moeten worden gewijd aan de rol in zijn
opgang en bloei gespeeld door onze Westvlaamse jongens- en meisjesinstituten.
Wat voor humanioraleerlingen lyceumstudentinnen dan toch mogelijk bleek, achtten wij uitgesloten voor het technisch onderwijs, waar het peil van de algemene
ontwikkeling normaal irts lager mag worden verwacht. Voor de tweede maal naeen
— in 1960 deed hij het met Voadels Adam in Ballingschap — heeft Antoon Vander
Plaetse deze bewering de kop ingedrukt door de opvoering van Claudels veeleisende Boodschap aan Maria, door het Technisch Instituut Sint-Jozef te Tielt.
Iedereen weet dat Claudel moeilijk te spelen is; over zijn Boodschap aan Maria in
het bijzonder heeft de auteur zelf verklaard dat alleen de vertolking van het stuk
door de groep Hebertot te Parijs hem ongeveer kon bevredigen. Meer dan van veel
andere schrijvers heeft de zo hermetische kunst van Paul Claudel de bedoeling, gedachten en conflichten eerder te suggereren dan klaar uit te drukken; ook is haar bewogenheid meer innerlijk dan uiterlijk, zodat van de acteur veel psychologisch indringen en uitbeelden gevergd wordt om de toeschouwer in zijn ban te kunnen houden.
Welnu, De Boodschap, zoals zij tijdens de laatste maartmaand tienmaal naeen voor
circa 4.000 toeschouwers te Tielt voor het voetlicht trad, is een boeiend en vaak
ontroerend stuk leven geworden. Werkt het vertolken van marnienrollen door vrouwen vaak hinderend, hier heeft de voorbeeldige overgave, waarmee elke speelster
zich in de haar toebedeelde rol inleefde, veel vergoed. Vooral een voortreffelijke
Violaine (Mej. Eliane Vermeulen) en een onstuimige Mara (Mej. Nicole Van. Daele)
hebben de wit-zwart tegenstelling, waarop Claudels drama gebouwd is, het eeuwige
antagonisme tussen idealisme en platvloerse zelfzucht uitgebeeld op een wijze die
elk toeschouwer toeliet de polen te herkennen waartussen zijn eigen leven om
beurten beweegt. Taferelen als het afscheidstoneel tussen Violaine, Jacques Hury
(2e bedrijf) en het hoogtepunt van het drama : de Kerstnachtscene tussen Violaine
en Mara (3e bedrijf) zullen wij niet licht vergeten. Voor de zoveelste maal werd ook
hier bewezen dat een gave toneel_prestatie een Gesamtkunstwerk moot zijn hiertoe
droeg niet weinig de sobere, maar suggestieve muzikale omlijsting van Zuster M.
Regis bij; de eenvoudige, op twee plannen uitgebouwde toneelschikking; de zeer
verzorgde kostumering — alle kostuums waren ontworpen door Zuster M. Marca,
lerares aan het instituut, die reeds in de Gouden Boomstoet te Brugge en in de
Taalstoet te Kortrijk merkwaardige artistieke prestaties leverde. Meer dan eens
riepen de groepering en het kleurenspel het beeld op van een levend schilderij ! En
wanneer wij tenslotte wijzen op de zeer verzorgde dictie, menen wij het voornaamste
te hebben gezegd over een vertolking die zowel regisseur Antoon Vander Plaetse
als het meisjesinstituut, waaraan hij als leraar dictie verbonden is, tot eer strekt.

Dr. Leo Peene, directeur van het insti*
tuut voor vreemde talen te Kortrijk, werd
door Burg emeester Lambrecht gehuldigd
naar aanleiding van de tentoonstelling over
de studie van levende talen, die hij inrichtte
in de vrije Sint-Jozefsbibliotheek.

Het atscheid van Anne Vercors

*
Violist Raymond Poppe, leraar aan het
Conservatorium te Brugge, luisterde op 6
mei de Artiestenmis op. Zoals meestal stond
Hamer Verdin in voor het orgelspel.
*
Willy Spillebeen, de bekende letterkundige uit Menen, leidde op 2 juni in de lokalen van de VTB-VAB te Kortrijk de tentoonstelling Andre Deroo-Marc Maes in.
Op 27 april gaf ons medelid Herve
*
Stalpaert een voordracht te St.-Andries over
Toverij in het Brugse vrije'.
Op Hemelvaartsdag, 31 mei, werd te
*
Oostende, in het Kursaal, een indrukwekkende hulde gebracht aan onze Eredeken
Stijn Streuvels. Het was een nationale hulde
van Vlaanderens jeugd aan de gevierde
schrijver, aansluitend bij de viering van zijn
90ste verjaardag in oktober jl. Verleenden
o.m, hun medewerking : 'Ons Dorado ' uit
Brugge, o.l.v. Paul Hanoulle; declamator
Guido Calmeyer; Fernand Etienne, alge
meen commentator, en Suus Demarest, declamatrice.
Op 10 juni organiseerde Ingooigem een luisterrijk Streuvelsfestival, als huldeblijk aan
zijn beroemde dorpsgenoot.
*
Ten huize Doedelzak te Eernegem stelde
kunstschilder Gaston Theunynck zijn werken ten toon van zaterdag, 2 juni af. De
opening werd opgeluisterd met voordracht
door onze Redactieleider Antoon vander
Plaetse.
•
Bij de Bonner-Buchgemeinde verscheen
onlangs de Duitse vertaling van Verloren
Zomerdag van Lia Timmermans. Het boek
werd vertaald door Georg Hermanowski.
Dezelfde roman zal eerlang ook in ZuidAfrika verschijnen bij de uitgeverij Kosmo
te Kaapstad. De dichteres Ingrid Jonker
verzorgt de Zuid-Afrikaanse vertaling.
*
De Brugse stadsbeiaardier, Eugeen
Chen, gaf op 5 juni een concert, dat door
de B.R.T. werd opgenomen en uitgezonden
op 17 juni. Het concert omvatte werken

27 3

op korte golf
van Denijn, Nees en van Uten zelf. Zopas
kwam de nieuwe kalender der Brugse beiaardconcerten van de pers. Hij werd uitgegeven door de stedelijke dienst en is, zoals
telkenjare, uiterst verzorgd. Hij omvat alle
programma's, die, van 16 juni af, gedurende
het zomerseizoen zullen vertolkt worden door
Eugeen Uten.

ontmoetingen
'Het Half Gezicht'
van Felix Dalle

•
Kunstschilder Jos V anbelleghem uit
Veurne stelde zijn werken ten toon tot 12
mei in het ontvangstpaviijoen van Zoetenaaie.
In het programma 'De Windroos van
*
de B.R.T. West-Vlaandcren, werd op 6
mei de Blankenbergse dichteres Lieve Van
Damme geinterviewd, n.a.v. het verschijnen
bij de 'Literaire Tafelstonden' van haar
bundel 'Duinhelm en Poldcrriet Zij las uit
die bundel ook enkel, gcdichten voor. Op
3 juni jl. hield zij in het Instituut der H.
Familie te Brugge een zeer gesmaakte voordracht met als thema 'De Lof van de Kant'.
Van de jonge Brugse dichter, Philippe
*
Van den Abeele, verscheen bij de 'Literaire
Tafelstonden een eerste bundel, getiteld
Wij-Gedichten
De toneelkring 'Taal en Kunst' uit
*
Kortrijk behaalde te Torhout op de jubelgouwdag van het A.N.T. de grote onderscheiding met 90 % der punten. Opgevoerd
werd 'Monserrat' van E. Robles, in de
regie van Antoon Vander Plaetse.
*
Albert Vanhaute, orgelist op St.-Maartens te Kortrijk, gaf op 28 april en 9 juni,
telkens van 18 tot 18 h 30, een recital, dat
door de B.R.T. Brussel werd uitgezonden.
Hij voerde werken uit van Bach, Walther,
Roberday, Couperin en Cesar Franck, alsmede eigen composities.
Van de Izegemse dichteres Jozefa van
*
Houtland verscheen zopas haar derde bundel, getiteld 'Cardiogram', een zeer verzorgde uitgave in gekartonneerde omslag.
(Te verkrijgen door storting van 65 F op
giro 4682.30 t.n.v. Lydia Schoonbaert, Nederweg 77, Izegem).
Kunstschilder Leo Van Paemel schilderde het ambtsportret van de Blankenbergse
oud-burgemeester Gustaaf Dehondt, dat opgehangen werd in de grate feestzaal van
het stadhuis en dat de galerij burgemeestersportretten aldus aanvult.
Het groot galaconcert, dat op 5 mei
werd ingericht bij gelegenheid van de wedstrijd 'Europese Beker voor Gemengde
Zangkoren' t te Knokke, werd verzorgd door
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Felix Dalle

Woensdag 23 mei werd in het Middenstandshuis te Kortrijk het door de provincie
geprimeerd toncelspel Het Hal[ Gezicht van Felix Dalle opgevoerd onder regie van
Rik Jacobs, die met zijn Reizend Volkstheater nu eenmaal weinig ingespeeld scheen.
In dit werk heeft de auteur opnieuw zijn veelzijdigheid bewezen en ook de virtuositeit
van zijn verwoordingskracht, die zo sterk schitterde in de dialogen. Het stramien
brengt ons een door eenzaamheid en onbcgrip gefolterd man, die in een roes van
vertedering bij een jong meisje — de zuster van zijn schoonzoon tijdens een
autoritje zo diep de liefdeloosheid van zijn omgeving met een egocentrische vrouw
als onmogelijke levensgezellin aanvoelt, dat hij een ogenblik geluk wil vereeuwigen
en opzettelijk een ongeluk veroorzaakt, waarbij hij voor het leven zal verminkt
blijven met zijn half geschonden gezicht en het onschuldig slachtoffer de dood wordt
ingejaagd. Ongelukken, die in feite gecamoufleerde moorden zijn, hebben vaak
dramaturgen en romanciers geinspireerd. Is het gegeven niet origineel, Dalle wist
nochtans een climax te bereiken in het eerste bedrijf omdat het door wroeging gemartelde hoofdpersonage zijn eigen misdrijf bekende. In het tweede bedrijf — wanneer practisch alles gezegd was — zal het Half Gezicht zich vrijwillig overleveren
aan de gerechtelijke diensten. Het stuk brengt dus de eeuwige tragiek van schuld
en boete.
Naast de hoofdfiguur heeft ons vooral de typering van de karakters van de echtgenote van het Half Gezicht en de kamermeid geestdriftig gestemd. Raak op het
caricaturale na is het eerste personage de verpersoonlijking van de zakelijke, ongevoelige en oppervlakkige vrouw, die zich meer am een detail over het weer bekommert, dan begrip toont voor het zielsconflict van haar man. De kamermeid is een
door het lot getekende vrouw, die ondanks de echtbreuk van haar man — hij liet
haar in de steek met twee kinderen — blijk geeft van het zeldzame herolsme door
hem verder te beminnen.
Na de bekentenis van de schuld door de moordenaar was de spanning van de
intrige geweken in het eerste bedrijf. De toeschouwers verder kunnen bekoren door
een mooi en levendig dialoog, door een diepzinnig uitrafelen van zielsconflicten
bij de schuldige, schonk een waardig literair einde.
We betreuren dat ' Het Reizend Volkstheater zo'n zwakke vertolking heeft gebracht, uitzondering gemaakt voor Het Half Gezicht, diens vrouw en de kamermeid.
De homogeniteit liet zeer veel te wensen over en de spelers gaven vaak de indruk
tot een middelbare liefhebbersgroep te behoren.
Wij noteerden een selecte aanwezigheid met o.m. de hli. ministers Dequae en Declerck.
Na de vertoning werd de auteur vanwege het publiek op een daverende ovatie
onthaald.
Fred Germonprez

ontmoeungen
Provinciale prijs voor
beeldhouwkunst 1962
Zondag, 10 juni, werd in de raadszaal van het Ieperse stadhuis de uitslag geproclameerd van de vierjaarlijkse prijskamp voor beeldhouwkunst van de provincie WestVlaanderen. Naast de nietstemgerechtige voorzitter, Bestendig Afgevaardigde Jozef
Storme, en secretaris Gaby Gyselen, diensthoofd voor culturele aangelegenheden,
bestond de jury uit belangrijke personaliteiten uit andere provincien : de heren Dr.
Piet Baudouin (conservator van het Sterkshof te Antwerpen), Mark Macken (professor aan het H. I. Schone Kunsten te Antwerpen) , Joris Mimic (professor aan het
Instituut Ter Kameren te Brussel) en Emiel Poetou (beeldhouwer te Drongen),
dhr. Marcel Duchateau was door ziekte weerhouden. Deze eminente jury heeft uit
de zesenzeventig inzendingen van achtentwintig deelnemende Westvlaamse beeldhouwers volgend bekroningen voorgedragen :
1. De prijs voor Beeldhouwkunst ten bedrage van 25.000 F ex xquo aan Steven
Depuydt en Adhemar Vandroemme, met de zilveren eremedaille van de Provincie.
2. Als bijzondere onderscheiding : twee eerste premies van 6.000 F elk aan Georgette
De Groote-Tanghe en Pol Spilliaert en een tweede premie van 3.000 F aan MarieChristine Van Dorpe-, Huybrechs.
Van de ingezonden werken werken er zesendertig door de jury geweerd en veertig
weerhouden voor de Provinciale tentoonstelling voor beeldhouwkunst, die het eerst aan
het Ieperse publiek werd vertcond. Behalve van de geprimeerde beeldhouwers wordt
hier dus werk vertoond van volgende geselecteerde of uitgenodigde beeldhouwers:
Jozef Ackx, Michel Anneessens, Bert Bijnens, Renaat Bosschaert, Roger Bonduel,
Gustaa[ Calu, Leo De Buysere, Hilaire Jonckheere, Rik Laloo, Albert Setoal, Andre
Taeckens, Anita Leclerq-Vandamme, Frans V andersmissen, Paul Van Rafelghem
en Antoon Versteyhe. Het geheel der geselecteerde werken wijst ongetwijfeld op
een werkelijke stijging van het gehalte der beeldhouwkundige produktie in onze
provincie. Dit alleen bewijst reeds dat de inspanningen, die het Provinciaal bestuur
zich telkens getroost voor de vierjaarlijkse prijskamp en tentoonstelling, niet nalaten vruchten of te werpen.
Vermelden we nog dat aan deze tentoonstelling van beeldhouwkunst een expositie
van grafische kunst verbonden is met werken van : Lydie Baillieu, Alfons Blomme,
Roger Bonduel, Ward Bovee, Sep Broes, Gilbert Decock, Jean-Jacques de Grave,
Georgette De Groote-Tanghe, Luc De Jaegher, Anto Diez, Octave Landuyt, Marcel
Notebaert, Andre Sorel, Geert Vanallemeersch, Roger Vansevenant, Ernest Verkest,
Godfried Vervisch en Johan Zutterman. Het is reeds de derde maal dat de provincie
aldus ook de grafiek, die uiteraard minder gemakkelijk aan bod komt, in vedette
stelt. De bekroonde beeldhouwers eisen echter in de eerste plaats onze aandacht op:
wij willen ons hier beperken tot enkele beknopte gegevens over elk der vijf bekroonden, die wij van harte gelukwensen.
STEVEN DEPUYDT
Hij werd geboren te Gistel op 28 mei 1937. Na M. 0. aan het klein seminarie te
Roeselare studeerde hij vier jaar aan St.-Lukas te Gent en daarna in Ter Kameren.
Zijn eerste werken staan onder invloed van Marino Marini en vooral van Moore.
Hij paste allerlei sculpturale technieken toe maar had een voorkeur voor zware
monumentale composities die op indrukwekkende wijze een of andere idee of symboliek moeten uitdrukken.
Na zijn militaire dienst en zijti huwelijk met een zeer bekwame Italiaanse beeldhouwster, Livia Canestraro, verblijft hij momenteel hetzij te Rome, hetzij op een
atelier aan de Middellandse Zee tussen Rome en Nape's. Zijn verblijf in Italie, dat
hij waarschijnlijk nog een zekere tijd zal voortzetten, heeft een belangrijke stijlwijziging voor gevolg gehad. Waar hij vroeger somber materiaal gebruikte en logge
gevaarten creeerde is als vanzelf en het gebruikte materiaal en de creatie veel
lichter, speelser, soepeler geworden. Hij zoekt nu naar de poezie, die zich in vormen
en volumen verbergt ; hij wil, los van de concrete dingen en de abstracte ideeen,
zuivere schoonheid scheppen ; hij wil het licht en de lucht vangen in zijn nu veel
grilliger geworden composities. Wie de zon heeft zien spelen in de holten en de

op korte golf
het Westvlaams Kamer orkest o.l.v. Dirk
Varendonck. Het orkest, dat hiermede zijn
seizoen 1961-62 besloot, mocht een zeer verdiend en warm applaus in ontvangst nemen.
Nu het toneelseizoen achter de rug is,
*
beslisten 'De Gezellen van de H. Michiel'
te St.-Michiels-Brugge meer zorg te besteden
aan andere activiteiten en in het bijzonder
aan het bestaande mannenkoor. Hiervoor
werd een beroep gedaan op Hilmer Verdin.
De bekende dirigent-organist speelde de
voorbije weken ook tijdens enkele Artiestenmissen en bracht o.m. werken ten gehore
van Maurits Deroo en Lionel Blomme. Het
Madrigalenkoor voerde op 12 juni in de Hof
van het huis Arents te Brugge onder zijn
leiding een zeer gesinaakt zangrecital uit;
op het programme troffen we liederen aan,
o.m. door hemzelf en door Maurits Deroo
getoonzet.
•
Tijdens het Zilveren Jubelzangfeest van
het A.N.Z., dat op 1 juli te Antwerpen zal
gehouden worden, voert ook ons medelid
Renaat Veremans de maatstok.
Op zondag 3 juni hield de muziekmaat*
schappij Moed en vlijt' een groot concert te
Kuurne, ter gelegenheid van haar 80-jarige
bestaan. Dirigent Alfons Vergracht uit Kortrijk bestuurt reeds sedert 1931 deze waardevolle maatschappij en voerde haar naar
grote successen.
De jonge schilder Erik Verhalle uit
*
Roeselare maakte een schitterend debuut. Na
het bekomen van een studiebeurs voor den
academisch jaar te Rome, heeft hij een eervoile vermelding bekomen op de 'Terza
mostra universitaria internazionale d'arti figurative, O.R.U.R.', onder de hoge bescherming van Prof. Giovanni Gronchi. Een zilveren erepenning werd hem verleend op een
andere tentoonstelling, ingericht door Il
Giornale d'Italia, onder de titel 'III Mostra
d'arte dello studente Het inrichtend bestuur
van l'Associazione artistica internazionale
heeft Rik Verhalle gevraagd zijn werken
te willen exposeren op de Fiera di Via Margutta. Prof. Dr. Ch. Verlinden, Directeur
van l'Academica Belgica heeft verder vijf
werken van de schilder weerhouden om de
Belgische Academie te vertegenwoordigen te
Rome op de Exposition Internationale des
Academies Etrangeres.
•
Letterkundige Gust. Vermeille uit Heist
droeg op 9 mei in de reeks radiotoeristische
uitzendingen van Studio West-Vlaanderen
enkele gedichten voor uit zijn derde dichtbundel, die in voorbereiding is.
Bij de 'Literaire Tafelstonden verscheen van Jack Verstappen uit Blanken-
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Steven Depuydt

Steven Depuydt : Sperlonga

Pol Spilliaert: Opus 26

Georgette De Groote Tanghe
Gevleugeld figuur

A+.

Adhemar Vandroemme

Adhemar Vandroemme :
Ecce Homo

Marie-Christine
Van Dorpe Huybrechs :
Jacob vecht met de engel

Georgette De Groote Tanghe

Marie-Christine
Van Dorpe r Huybrechs

op korte golf
berge, een bundcl kortverhalen, onder de
titel 'Slapen met bedrog
* Op 22 mei began voor E. P. Arthur
Verthe en voor zijn gezel dhr. Marcel Vertommen, een wereldreis, die, naar men voorziet, niet minder dan twee jaar in beslag zal
nemen, met als doel contacten te leggen met
de tweehonderdduizend Vlamingen, die overal op onze wereld uitgevlinderd zijn. Het
eerste continent, dat wordt aangedaan, is
Afrika, meer bepaald Zuid-Afrika. Daarna
volgen Zuid- en Noord-Amerika, het Verre
Oosten en Australie.
* De voordracht over het Gulden Vlies,
gehouden door Antoon Viaene, de beste
kenner van het Boergondische Brugge, op
14 april in de vergaderzaal van de Gidsenbond Brugge, kende een overrompelend
succes.
Van Antoon Viaene verscheen zopas een
studie, getiteld 'Leprozen en leprozerijen
in het oude Graafschap Vlaanderen'. Dit
zeer degelijke en ruim gedocumenteerd werk
kan verkregen worden door storting van 50
F op giro 4114.23 van Gidsenbond, V.Z.W.,
Brugge.

RECHTZETTING
Op blz. 80 van ons maart-aprilnummer verscheen een foto van Joos
Hans, met als onderschrift Spinnewebdans. Dit laatste is echter, naar
de Heer Heiko Kolt, die de choreo
grafie van de uitgebeelde dans leidde,
de Groeninge-dans, uitgevoerd door
de groep Ikaros uit Eeklo.

Het tweede nummer van onze huidige
jaargang (Nr. 62 Creatief Werk
Creatief Leven) is niet meer beschikbaar. Nieuwe abonnees zullen bijgevolg slechts 5 van de 6 nummers ontvangen, dock zij dienen daarvoor
slechts 125 i.p.v. 150 F te storten,
op gironummer 9576 Bank van Roeselare (te vermelden abonnement op
West-Vlaanderen).
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golvingen van een echt van Italiaanse, warmte en smaak doortrokken werkje als
Sperlonqa, zal moeten bekennen dat Steven Depuydt bier iets buitengewoons heeft
bereikt : ook zo men niets afweet van de hedendaagse sculptuurtheorieen, toch moet
men ander de bekoring komen van een werk dat blijkbaar beroerd werd door de
begenadigde vinger van Italie. (1, Via Romolo Gessi, Roma. Stationstr. 31, Gistel)
ADHEMAR VANDROEMME
De bekroning van de uiterst sympathieke ondervoorzitter van de Kunstkring Hoppeland zal vooral in het Ieperse en het Poperingse met vreugde begroet worden. Zij
komt de jarenlange inspanningen belonen van een kunstenaar die reeds vele jaren
met grate bescheidenheid goed werk heeft tot stand gebracht.
Deze landbouwerszoon uit Watou (°14 juli 1917) werd gediplomeerd door het Instituut Nieuwland te Brussel als onderwijzer en tekenleraar M. en N.O. Tot voor een
vijftal jaren was hij uitsluitend schilder, maar toen begon hij zich op drijfwerk,
ijzersmeedkunst en metaaldraadcompositie toe te leggen. Hij doet het in een stijl
die, zonder volkomen traditioneel te zijn, toch ook niet avantgardistisch kan genoemd worden.
De bekroonde Ecce Homo is een zeer groot, indrukwekkend, sterk expressionistisch
opgevat stuk ijzersmeedkunst. Het gegeven is door Adhemar Vandroemme reeds
meerdere maven als schilderij behandeld geworden. Men weet dat hij zeer veel
religieus werk heeft gecreeerd, steeds in de lijn van de strenge ernstige religiositeit
van een streek, die de bakermat was van Jansenisme en beeldenstorm. Wederom
is het een werk dat lange tijd is gerijpt vOOr het zijn definitieve vorm heeft gekregen. Vandroemme weet met doorgaans eenvoudige middelen een geweldig
suggestievermogen te ontwikkelen. Het expressionisme van Vandroemme is helemaal niet voorbijgestreefd. (Oude Boezingestraat 1, leper)
GEORGETTE DE GROOTE-TANGHE
Deze kunstenares, die leerlinge was aan Ter Kameren en het Instituut H. Familie te
Brugge, waar zij thans lerares is, werd enkele maanden geleden uitvoerig behandeld
in ons blad.
Het door de provinciale jury geprimeerde werk dateert van voor een viertal jaren ;
het is spijtig dat zij sedertdien niet veel meer in deze richtIng heeft gewerkt. Haar
Macabere redenaar werd vroeger reeds een paar maal bier gereproduceerd ; de
Gevleugelde figuur, die eveneens voor de provinciale prijs was ingezonden, is ook
een compositie in geslagen en gedreven rood koper. (Notelaerendreef 20, St.-Michiels)
POL SPILLIAERT
Deze uiterst begaafde beeldhouwer werd reeds vroeger met een belangrijke onderscheiding vereerd: in 1960 bekwam hij de zeer begerenswaardige Godecharleprijs
voor beeldhouwkunst, die hem toeliet twee studiereizen van Brie maand in het
buitenland te verrichten. Hij werd geboren te De Panne (9 december 1935) en
studeerde te Veurne aan het college, waarna hij leerling was van Wittouck te
St.-Lukas - Gent, Ch. Leplae in Ter Kameren, Grand te Koksijde en Moore in
Engeland. Zijn Godecharleprijs behaalde hij met een zeer eigenaardige figuur:
Kleine Zeemeermin. Sedert zijn huwelijk met een begaafde Brugse sierkunstenares
is hij te Brugge gevestigd. Hij werkt zoals Steven Depuydt zowel figuratief als
non-figuratief, met een voorkeur echter voor het laatste. Bij hem is de invloed van
een verblijf in Italie eveneens merkbaar. (Houtkaai 14, Brugge)
MARIE-CHRISTINE VANDORPE-HUYBRECHS
In Nederland geboren (Den Haag, 1915) maar te Antwerpen getogen, studeerde
Marie-Christine Huybrechs er sierkunsten vooraleer zij zich te Kortrijk kwam vestigen, na met de bekende componist dhr. Paul Van Dorpe te zijn gehuwd. Haar zeer
kroostrijk gezin belette haar niet voor de kunst tijd te maken en actief lid te zijn
van de Kortrijkse St.-Lukasgilde en van de Westvlaamse Kunstkring. Bovendien
wist zijn zich nieuwe technieken eigen te maken o.m. dank zij de lessen van de
bekende Kortrijkse keramist Jan Vandekerckhove. Het zal deze laatste ten zeerste
N,erheugen dat Mevr. Van Dorpe thans om haar smaakvolle keramiekwerken Jacob
vecht met de Engel en Opwekking van Lazarus door de provincie is geprimeerd
geworden. Werkelijk een meer dan verdiende onderscheiding (Lindelei 6, Kortrijk)

kunstecho's
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Door Gevaert

ANTWERPEN
Guillaume Campoprijs 1962.
Voorbehouden aan kunstschilders vanaf 21
jaar; onderwerp moet een stadsgezicht in
brede zin zijn. De werken moeten ongetekend, maar genummerd en vergezeld van
een gesloten omslag met de identiteitsgegevens verzonden worden, vOOr 1 oogst.
Adres : zaal Wijnen, Meir 47, Antwerpen.
De jury words voorgezeten door Baron Opsomer. Prijzen van 7.500, 5.000 en 2.500 F.

van het surrealisme
naar de abstractie
De Kortrijkse schilder Door Gevaert is voor de lezers van West-Vlaanderen alles
behalve een onbekende. In het Kortrijknummer, dat in 1958 verscheen, werd hij
reeds door Bert Wilbiss voorgesteld en kon men zijn schilderij Intellect afgebeeld
vinden, dat een langwerpig gelaat met kale schedel tegen een helrode achtergrond
voorstelt en waarvan de wereldvreemde blik duidelijk de surrealistische sfeer te
kennen geeft, waaruit het werk is ontstaan. Enkele maanden geleden trad zijn naam
wederorii in de actualiteit, toen hij met zijn eveneens surrealistisch werk Chitine, dat
de kop van een larve in monsterachtige verhoudingen weergeeft, laureaat werd
met Gulden Medaille van de grote Prijs van Oostende 1961 ; de jury die voorgezeten was door Gustave Van Gheluwe en bestond uit de heren Marcel Duchateau,
S. Koenig, L. Sosset en Dr. W. Vanbeselaere had hem overigens reeds het jaar
voordien met een Bronzen Medal Ile vereerd. Toen meerdere bekende verzamelaars,
o.a. G. Van Gheluwe, en ook de musea van Oostende en Kortrijk zich werk van
hem aanschaften, werd nogmaals bevestigd dat de faam van deze schilder steeds
groter word.
Het is slechts sedert 1952 dat Door Gevaert te Kortrijk verb!ijft, na reeds een
tamelijk bewogen vormingsperiode te hebben doorgemaakt. Hij werd geboren te
Ruddervoorde op 12 december 1917. Aan het college te Essen, waar hij middelbaar
onderwijs genoot, werd hem de raad gegeven zijn aangeboren talent voor het
tekenen verder te ontwikkelen ; dit bracht hem in het Hoger Instituut St.-Lukas te
Brussel, waar hij Brie jaar studeerde en schitterende uitslagen boekte. Hij was
meerdere jaren werkzaam als sierkunstenaar voor hij in 1945, toen de levensomstan
digheden het beter toelieten, besloot het grote waagstuk aan te gaan en beroepskunstschilder te worden. Wat hij tevoren geexposeerd had was voor al tekenwerk
geweest. Zijn vakmanschap als schilder dankte hij, behalve aan het genoten onderwijs, ook aan de lessen en de bevoegde raad van schilders, als Aime Van Bellegem,
bij wie hij de accurate en uiterst minutieuse uitbeelding van figuren aanleerde. Daar
kwamen nog bij, de periodes van zijn verblijf aan de academie Colarossi te Parijs
en eveneens het jaar dat hij te Munchen doorbracht en dat hem in de gelegenheid
stelde met de grote meesters der Europese kunst van nabij kennis te maken. Hij
behoort inderdaad nie ttot de schilders, die het verleden verwerpen en is steeds nog
een begeesterd bcwonderaar van de grote werken, die hij onvermoeid gaat bestuderen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italie en niet het minst in eigenland. Iemand
die hem meer dan anderen heeft aangemoedigd en geloof gegeven heeft in zijn kunnen
is de grote musicus Renaat Veremans, die meerdere jaren in het Brugse verbleef en
de gewaardeerde redactieleider-muziek was van ons tijdschrift, ott hij naar het
Antwerpse terugkeerde.
De natuurinke voorkeur en aanleg van Door Gevaert gaat misschien het meest in
de richting van de primitieven ; hij heeft meerdere werken op zijn actief, die naar
geest en factuur tot deze estetische en ideologische wereld behoren. Maar anderzijds is
hij zich bewust dat men aan de tijd, waarin men leeft, niet kan en niet mag ontsnappen.

BREDA
De zevende Zuidvlaamse cultuurdag had dit
jaar plaats op 12 en 13 mei te Breda (voordien te Hulst). Het woord werd er gevoerd
o.m. door Dr. Paardekooper, die de Zuidvlaamse actie uiteenzette, die reeds in 1948
in Vlaanderen was begonnen door Andre
Demedts. Ook deze laatste trad op om de
Waregemse Cultuurdagen toe te lichten.

BRUGGE
*

Tentoonstelling sierkunst

De klasse van sierkunstenaar Roger Bonduel
uit St.-Andries hield van 20 april tot 13 mei
haar jaarlijkse tentoonstelling in het Technisch Instituut H. Familie, Oude Zak.
De expositie toonde welke merkwaardige
resultaten de begaafde artiest met zijn leerlingen weet te verwezenlijken; het betreft
zeer verscheidene aspecten van de sierkunst
zoals grafiek, modetekening, textielcompositie, affiche, gebedsprenten, piaatomslagen
e.a. Onder deze begaafde leerlingen noteerden we de namen van Magda Lernout, M.
Van Tyghem, Cathie, Kris Coigne, enz.
*

Provinciale prijskampen voor Letterkunde 1962

De Provincie West-Vlaanderen herinnert
eraan dat zij in 1962 twee prijskampen uitschrijft voor letterkunde, voorbehouden aan
de roman en het kinderboek.
De inzendingen moeten gebeuren voor 1 juli
e.k. bij de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst voor Culturele
Aangelegenheden, Burg 4 te Brugge.
*

Ruiling van schilderijen

Onlangs werd besloten het Portret van
Margaretha ' van Jan van Eyck, dat zich
in het Groeninghemuseum beyond, uit te
wisselen tegen net Portret van Baudouin
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de Lannoy van Jan van Eyck en het Portret van Karel de Stoute van Rogier van
der Weyden, beide uit het Dalhemmuseum
te Berlijn. Deze uitwisseling gebeurde in het
kader van de aanstaande tentoonstelling
Het Gulden Vlies

*

Literaire Tafelstonden

De vereniging van letterkundigen Literaire
Tafelstonden, die gesticht werd op 16 april
1961, vierde op 6 mei te Blankenberge haar
eerste verjaardag, ten huize van Jack Ver.stappen. Een vijftiental Westvlaamse letterkundigen waren aanwezig, alsook de eregast
Albe, die een zeer opgemerkt referaat hield
over zijn vriend, de Spaanse dichter Garcia
Lorca. Hierna werden de komende activid
teiten van de vereniging besproken en met
zang en voordracht werd de zeer gemoedelijke en geslaagde vergadering besloten.
Van 12 tot 20 mei werd dan in het Concertgebouw te Brugge een tentoonstelling
Marcel Coolsaet gehouden, samen met een
literaire expositie en boekenbeurs. Mr. Alain
de Caluwe en Fernand Etienne leidden de
tentoonstelling in.
Van 9 tot 24 juni werd de literaire expositie overgebracht naar het Centrum voor
Katholieke Informatie te Blankenberge. Er
was ook werk te zien van de plastische
kunstenaars Marcel Coolsaet, Fred Van den
Haute en Paul De Bruyne. Onze Geestelijke
Adviseur, Z. E. H. Dr. Albert Smeets, hield
het openingswoord.
In den jaar tijd gaven de Literaire Tafelstonden reeds vijf bundels uit met werk van
Mr. Alain de Caluwe, Lieve Van Damme,
RaE de Clercq, Philippe Van den Abeele en
Jack Verstappen.
Vermelden wij nogmaals dat deze jonge,
bloeiende vereniging openstaat voor alle
Westvlaamse letterkundigen. Ook wat betreft de medewerking aan de nog geplande
tentoonstellingen en activiteiten worden de
breedste faciliteiten verleend. De Literaire
Tatelstonden dienen gefeliciteerd te worden
voor het totaal belangloos werk, dat gepresteerd wordt ten bate van jonge kunstenaars,
die het vaak al te lastig hebben om tot het
publiek door te dringen.
Het C.V.K.V. en West-Vlaanderen wensen
de jarige vereniging van harte ad multos
annos en een schitterend succes met alle
huidige en toekomstige plannen.
* Orgelconcerten
Met de medewerking van de kerkelijke overheid van de kathedraal en van het Brugse
Stadsbestuur, zullen traditiegetrouw drie

2.8o

Dat verklaart dan ook hoe
hij de eigentijdse kunststiilen meeleeft en beslist
wenst in de actuele evolutie
een rol te spelen. De schilderwerken waarmede hij
het eerst toonde de periode
van het pogen en zoeken te
zijn ontgroeid, waren beslist expressionistisch, met
gedurfde deformatie van
uit de werkelijkheid gegrepen gegevens. Bij het begin van zijn verblijf te
Kortrijk gaat hij geleidelijk
ove rnaar het surrealisme;
dit laat hem immers toe de
hem vertrouwde en van
hem geliefde schildertechniek der primitieven enigszins aan te wenden, zij het
dan voor het uitbeelden
van gedachten en motieven,
die meer aanleunen bij de
problematiek van de twintigste eeuw, waaraan de
Door Gevaert Chitine
(geprimeerd in de Prijs van de Stad Oostende, 1961).
sereniteit der primitieven
vreemd is. Een der bekendste werken van dit genre is zijn Mannenkop (museum te Oostende) en zijn Atoomvrouw, die o.m. geselecteerd werd voor de Europaprijs in de Biennale van Brugge in
1958. Een belangrijke stuwing in surrealistische zin ging uit van uit groepje artisten
dat wekelijks samenkwam in 'De grote bak bij de markt te Kortrijk, waartoe schilders
behoorden als Oktaaf Landuyt, Jacques Pille, Jacques Coryn, Ernest Aerts e.a., daar
werd erg gedweept met het surrealisme onder al zijn vormen en Door Gevaert, die
eveneens tot de groep behoorde, ontkwam niet aan deze invloed, tot het hem leek dat
ook het surrealisme grotendeels voorbijgestreefd was. In zijn Doopsel van Christus
bracht hij nog een zeer eigenaardige surrealistische behandeling van het evangelische gegeven. Zijn Chitine ziet hij inteegndeel reeds als een geleidelijke overgang
naar de abstracte richting.
De abstracte werken dateren alle uit de laatste drie jaren. Met de dag was hij
immers het surrealistische procede meer en meer als een dwangbuis gaan aanvoelen,
het noopt tot een zenuwslopende uiterst trage afwerking ; de motieven zijn uiteraard
dikwijls ziekelijk en terneerdrukkend ; het is een genre dat weinig vreugde biedt ;
het steeds maar verwijlen in een sombere apocalyptische sfeer, takelt de mens af.
Anderzijds intrigeerde hem de abstractie reeds lang ; hetgeen in het teken der tegenspraak staat, oefent steeds een magische aantrekkingskracht uit. Waarom de abstractie niet van nabij leren kennen door het zelf te experimenteren? Zc ontstonden
zijn eerste abstracte werken en hoe langer hij ermede bezig is, hoe meer zin hij erin
krijgt, hoe meer hij er begint in te geloven, hoe meer het een passie werd. Zijn
tntoonstelling in ' Le Zodiaque te Brussel in februari 1961 bracht bijna uitsluitend
abstract werk. De abstracte doeken, die thans ontstaan, hadden dikwijls een figuratief
uitgangspunt, dat geleidelijk herleid werd tot een contrapunktisch spel van tamelijke
grote kleurenvlakken, waarin vierkant en rechthoek domineren ; de heersende kleuren
zijn dikwijls bruinen en grijzen. In zijn techniek beperkt Gevaert zich bij voorkeur
tot zuiver picturale elementen, tot verf dus ; uitzonderlijk worden vreemde elementen
zoals zand en marmerbrokjes aangewend.
Kunstschilder-zijn is in deze tijd een hachelijk avontuur, vermits alle wegen zo
druk bewandeld worden, hoewel eenieder zijn eigen wegje zou willen bezitten. Men
moet eerbied hebben voor degenen, die de durf hebben dat avontuur te wagen en
alles veil hebben om te slagen.

Dr Albert Smeets

kunstecho's
grote orgelconcexten gegeven worden, telkens op zaterdag, te 19 h 30. Het eerste, gespeeld door Kamiel D'Hooghe, zal plaats
hebben op 30 juni; het tweede en derde
recital, respectievelijk door Charles Hens
uit Brussel en Marie-Claire Alain uit Parijs,
zullen op de twee daaropvolgende zaterdagen, nl. op 7 en 14 juli uitgevoerd worden.
Toegang kosteloos.
* Restauratie Halletoren
Guldensporenspel : Het podium.

Kortrijk bereidt grootse
Guldensporenfeestelijkheden voor
7 - 11 juli 1962
In 1962 zal het tien jaar geleden zijn dat het Guldensporenspel van onze betreurde
Kortrijkse dramaturg Willem Putman werd opgevoerd en zo'n geestdrift wekte, dat
de laatste vertoning van 14 juli 1952 een bijkomende opvoering in de nacht was.
Dit jaar moet het nog grootser en schoner. De algemene regie van de volledige
nieuwe creatie werd toevertrouwd aan Antoon Vander Plaetse; zijn repititor is
K. Verhelst. Kunstschilder Marcel Notebaert ontwierp het podium, kostuums en decorum. De muziek, van Prosper Van Eeckhaute, is opnieuw, met medewerking van de
B.R.T., volledig op band opgenomen. De h. stadsadviseur H. Sap staat in voor de
coordinatie en wist ons voor enkele dagen de laatste inlichtingen te geven.
De h. Sap verheugde zich over de grote belangstelling die in het ganse land en ook
buiten onze landsgrenzen wordt gewekt voor deze enige cultuurmanifestatie. Dagelijks
komen tientallen bestellingen binnen en aankondigingen van groepsreizen, zodat
duizenden kaarten reeds werden verkocht.
Op 2 mei werd met het oprichten van het prachtig podium begonnen op Kortrijks
Grote Markt. Het is zeer ruim opgevat zodat er anderhalve maand zal nodig zijn om
het volledig of te werken. De totale breedte bedraagt 35 m en de talrijke speelvlakken
naast en boven elkaar hebben een totale diepte van 17 m. Tenslotte bedraagt de
hoogte van het podium 15 m en wordt de toren van St.-Maartenskerk een deel van
het decorum. De tribune wordt eveneens deze maand opgericht en is 41 m breed,
37 m diep, langsachter 53 m breed en 12 m hoog en zal plaats bieden aan 6.000
toeschouwers.
De recrutering van 900 acteurs en figuranten is voltooid en de herhalingen zijn
reeds begonnen, die vanaf 1 juni in open lucht op het podium doorgaan.
De h. Sap meldde ons tevens dat de h. Corneel Mertens persooniijk zal instaan voor
de nieuwe muziekopname, die gerealiseerd wordt door het versterkt omroeporkest
van de B.R.T., onder leiding van Leonce Gras, het versterkt omroepkoor, het St. Jan
Berchmanskoor van Brussel en het koor Singhet ende weset vro '. De solisten zijn :
Lian Jespers, sopraan, in de rol van Machteld, Marie-Louise Hudsijn, mezzo, in de
rol van Kathelijne, Jan Joris, bariton, in de rol van Seger en vcrtolker van het mein
lied, Marc Claerhout, tenor, in de rol van de nar en Marcel Druart, pianist voor de
koorherhalingen, orgelist.
Programma
Het volledig programma luidt als volgt zaterdag 30 juni te 16 h in de Broeltoren
opening van tentoonstelling Jonge Vlaamse Kunst, zaterdag, 7 juli te 15 h, in het
stadsmuseum, opening tentoonsteliing Kortrijk door de eeuwen heen, te 16 h muziekfestival op de Grote Markt en te 21 h premiere van het Gulden Sporenspel. Zondag,
8 juli, uitgang Praalstoet van de Nederlandse Taal, en te 18 h inwijding van het
gerestaureerde monumentale stadhuis. Opnieuw opvoering van Gulden Sporenspel
evenals maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11, vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15
juli steeds te 21 h. Die dagen mogen alle wegen naar Kortrijk leiden. Vermelden wij
nog dat Z. M. Koning Boudewijn en H. M. Koningin Fabiola de Guldensporenfeesten met hun tegenwoordigheid zullen opluisteren.

Fr. G.

Wij vernemen dat de herstellingswerken
aan het achtkantig gedeelte van de Halletoren goedgekeurd werden door het Departement, zodat de aanbesteding binnenkort zal
kunnen uitgeschreven worden. Deze restauratie wordt geraamd op acht miljoen, met
een staatstoelage van 60 procent.
* Tentoonstelling Het Gulden Vlies
De opening van de grote tentoonstelling
' Het Gulden Vlies zal plaats hebben op
13 juli, te 10 h 30 met een persvernissage; te
12 h 30 wordt aan de pers een lunch aangeboden, terwijl de expositie te 16 h officieel
geopend wordt in aanwezigheid van talrijke
vooraanstaande personaliteiten. Te 20 h zal
in de gotische zaal van het stadhuis aan
ruim tweehonderd genodigden een diner
worden aangeboden.
Op 14 juli is er te 10 h 30 een receptie in
het Gruuthusemuseum en te 11 h in de 0. L.
Vrouwkerk een H. Mis ter intentie van de
Orde van het Gulden Vlies.
De onderhandelingen met de musea en kunstverzamelaars zijn in het algemeen vrij vlot
verlopen en momenteel wordt met man en
macht gewerkt aan de opstelling van de
panelen en aan de materiele inrichting in
het algemeen.
* Korrekelder
De Korrekelder groeit meer en meer uit als
cultureel centrum van hoog niveau. Tentoonstellingen en toneelopvoeringen volgen elkaar in snel tempo op en boeken het groat
succes, dat de inrichters en animators ruimschoots verdienen. Van 28 april tot 11 mei
ging de tentoonstelling Jongens van 12 door,
in mei de opvoering van De Stoelen van
Ionesco en eveneens in mei een expositie
van abstract werk van Andre Billen.

BRUSSEL
Nationaal Salon voor Kunstambachten
In de eerste weken van de maand mei werd
door de nationals federatie van kunstambachten een eerste Nationaal Salon gehou-
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den, in het Paleis van &hone Kunsten. Het
werd geopend op zaterdag, 28 april. Onder
de exposerenden troffen wij meerdere Westvlaamse artiesten aan, hoewel hun getal en
het aantal der geexposeerde werken groter
had kunnen zijn. Aldus kon men werk bewonderen van Charles Bresous (gedreven
schalen en vazen) , Georgette De Groote
Tanghe (email en keramiekwerk) , Willem
Deneckere (bedrukt textiel) , Michiel Anneessens (met zeer mooi glas in beton) , Jan
Vandekerckhove (email en keramiek), het
huis Grosse (kerkgewaden) e.a.
Vooral de afdeling Gewijde Kunst was bezienswaardig, waar juist het aandeel der
Westvlaamse artiesten het grootste was.
Wij wensen dat dit salon tot een vaste instelling worde en dat de Westvlaamse sierkunstenaars er talrijk zouden aan deelnemen.
*

Godecharle-prijzen

Dit jaar zijn alle architekten die op 1 januari
1963 minder dan 28 jaar oud zijn uitgeno
digd. Inschrijven voor 1 januari 1963 : Prov.
commissie der studiebeursstichtingen van
Brabant, Oude Korenhalle 30, Brussel 1.
*

Prijs van de Directeur-Generaal van
de N.M.B.S.

Het Spoor tijdschrift van de sociale werken van de N.M.B.S., organiseert voor de
vijfde maal bovenvernoemde letterkundige
wedstrijd, waaraan een prijs van 10.000 F
verbonden is. Gevraagd wordt een omvangrijk werk (roman, reportage of essay) waarin een aspect van het leven, de geest en de
arbeid van de spoormannen in een helder
daglicht wordt gesteld. Inzenden voor 1 mei
1963. Nadere inlichtingen en reglement bij :
' Het Spoor ', Belliardstraat, 76, Brussel 4.
*

T.V.-Spelwedstrijd

Door de NTS en de BRT wordt een wedstrijd voor T.V.-spelen uitgeschreven, waaraan prijzen verbonden zijn van 50.000,
30.000 en 20.000 BF. De teksten moeten
vOOr 1 november ingezonden worden aan
de BRT, Vlaamse Televisie, E. Flageyplein,
9, Brussel 5, alwaar het volledige reglement
kan bekomen worden.

DAMME
Het nationaal verbond voor natuurbescherming hield op 3 juni te Damme zijn tiende
natuurbeschermingsdag. De Heer Gouverneur,
Ridder van Outryve d'Ydewalle, die reeds
zoveel verwezenlijkte op dit gebied, hield
er een opgemerkte toespraak; hij wees op
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de noodzakelijkheid het polderlandschap ten
noorden van Brugge te beschermen en meer
bepaald de oever van het kanaal BruggeSluis ongeschonden te bewaren. Wat hij
zegde, zal alle kunstminnaars ten zeerste
verheugen, niet het minst de talrijke schilders, die met hart en ziel aan deze streek
verknocht zijn.

DIKSMUIDE
De actieve afdeling van het Jong-Davidsfonds onder de leiding van Lic. Leirman
heeft een nieuw initiatief voor de julimaand
opgenomen. Zij richt een tentoonstelling in,
gewijd aan de jongste kunstschilders van
West-Vlaanderen (beneden 25 jaar). Men
hoopt aldus tot een vruchtbare confrontatie
te komen. Tot het keuzecomite behoorden
o.m. Gaby Gyselen, Dr. Albert Smeets, Gaston Theuninck en Drs. Alb. Depoortere.

fotograaf Maurits Antony te Oostende. Zij
werden geplaatst in een toonkast in Zaal I,
de vroegere zitkamer van het Permeke-huis.
Ondertussen is de aanleg van het park op
het Permeke-domein, dat een oppervlakte
van meer dan een hectare beslaat, vrijwel
voltooid. Dit voorjaar werden vele tientallen
jonge bomen en struiken geplant, waaruit
een ook voor schoolbezoek interessant arboretum zal kunnen groeicn. De proeftuin voor
dahlia's wordt nogmaals aangelegd in het
daartoe voorbehouden perceel.
Het Provinciebestuur heeft een viertalige
publiciteitsfolder uitgegeven waarin het museum bondig wordt voorgesteld en alle inlichtingen i.v.rn. toegangsuren en -prijzen
zijn opgenomen. De lay-out is van de hand
van de grafische kunstenaar Roger Vansevenant.
Het museum, dat op 8 juli van vorig jaar
werd ingehuldigd, mag een steeds stijgende
belangstelling verwachten.

IEPER
* Provinciaal Zangfeest van het A.N.Z.
In het kader van de viering van het duizendjarig bestaan van leper, had het provinciaal
zangfeest van het A.N.Z., gouw WestVlaanderen, plaats. Het groeide uit tot een
waarachtig festival van de geestdrift en van
het Vlaamse lied. Verscheidene leden van
het C.V.K.V. verleenden hun medewerking :
Renaat Veremans, alsmede Aime De Haene,
dirigent van bet Brugse koor Cantores, zetelden in de jury van het zangtornooi, waarbij
het koor Richten uit leper de prijs behaalde. 's Namiddags dirigeerde Roger Deruwe tal van liederen; ook meester Renaat
Veremans beklom het podium en leidde drie
liederen, waaronder zijn Vlaanderen De
regie van het feest was in handen van.
Gerard Vermeersch, die kunstvol zijn zelfgemaakte bindteksten voordroeg.
* Na een halve eeuw onderbreking sedert
de stichting in 1778, werd in september 11.
de stedelijke academie voor schone kunsten
heropgericht. De tentoonstelling der werken
van leerlingen in de lokalen, 0. L. Vrouwstraat, 8, hebben de leefbaarheid en het nut
der inrichting volkomen bewezen. Meerdere
afdelingen bleken na een eerste jaar reeds
volop op dreef.

JABBEKE
Ilet Provinciaal Museum Constant Permeke
Onlangs kon in het Provinciaal Museum
Constant Permeke te Jabbeke een nieuwe
reeks fotografische documenten worden tentoongesteld, voortkomend uit het archief van

KORTRIJK
* Herman Roelstrate-concert
De creatie op 12 mei van Lichtbericht voor
Mensen getoondicht door Herman Roelstrate op tekst van Jacques Coryn werd een
ware triomf voor de componist. Het gemengd koor Singhet ende weset vro onder
leiding van Maurits Denaux bracht een
meesterlijke uitvoering; ook de klaviervirtuoos Frans Brouw had zijn medewerking
gegeven. Het concert was georganiseerd
door de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen van de BRT, in de Kortrijkse stadsschouwburg. Tijdens een korte receptie in
de publieke foyer sprak onze ondervoorzitter
Directeur Andre Demedts een huldewoord
tot de talentvolle toondichter. Het koor
vierde daarna nog de componist in een nabij
lokaal. Deze uitvoering zal in de gedachtenis bewaard worden als een der belangrijkste muzikale gebeurtenissen in Belgie
sedert 1945.
St.-Lukasgilde
De Kon. St.-Lukasgilde van Kortrijk begint
meer en meer een belangrijke rol te spelen
in het Kortrijkse kunst- en cultuurleven, wat
eenieder slechts kan verheugen. Zij heeft
kontakt gezocht met de kunstkring van
Toerkonje en heeft deelgenomen aan een
tentoonstelling in het oud postgebouw aldaar.
In samenwerking met het stadsbestuur en
het cultureel comite wordt een wederkerige
tentoonstelling met kunstenaars uit Toerkonje, Moeskroen en Doornik voorbereid.

vakliteratuur
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LISSEWEGE
* Tentoonstellingen op Ter Doest
Tijdens het huidige zomerseizoen wordt in
gewezen abdij van Ter Doest te Lissewege, samen met de opening van een verbruikssalon, de zesde serie tentoonstellingen
van hedendaagse schilderkunst ingericht.
Men zal zich herinneren dat van 1955 tot
1959 vijf reeksen werden ingericht met een
totaal van 35 tentoonstellingen, die telkens
door de talrijke vacantiegangers druk werden bezocht.
De zesde reeks kwam aan de beurt van 19
mei tot 2 juni, in de zaal van de abdijhoeve.
Wij noteerden o.m. werken van de volgende
kunstschilders : Maria Ampe, Bernard Bosschaert, Jos Daelman, Jef Deconinck, Henri
De Jaeger, Gratien Dendooven, Nicolas
Eekman, Simon Hendrickx, Marie-Rose Lannoy, Gaston Michiels, Jan Roose, Albert
Setola, Jan Soens, Jan van den Broeck, Frederic van den Haute, Firmin Vandepitte,
Adriaan Vandewalle, Edmond Van Hollebeke, Jacques van Loock (t), Daniel Van
Nijghen en Gerard Van Tieghem.
Hieraan zal ook een ander initiatief op literair gebied gekoppeld worden. Gedurende de
zondagen zullen Vlaamse schrijvers te Bast
zijn op Ter Doest en er voor de belangstellende bezoekers hun werken tekenen.
Geinteresseerde schrijvers en kunstschilders
kunnen inlichtingen bekomen bij : Lucien
Dendooven, Ter-Doest, Lissewege (tel. 050/
54082).

MOESKROEN
Op 2 juni opende de Moeskroense kunstkring haar jaarlijkse tentoonstelling in het
gemeentehuis. Voorzitter Gracco heette de
leden-exposanten welkom, evenals de aanwezige overheidspersonen, geleid door burgemeester Devos, alsmede de afgevaardigden
van de St.Lucaskring van Kortrijk en van
de kunstkring van Toerkonje. De tentoonstelling bleef open tot 12 juni.

OOSTENDE
* Europaprijs
Wegens de buitengewone belangstelling
voor de Europaprijs voor Schilderkunst
werd de afsluitingsdatum voor de inschrijvingen verplaatst van 1 mei op 1 juni. Men
voorziet dat de jury voor de enorme taak
zal komen te staan een selectie te moeten
doen uit ongeveer 1.800 werken. Van 3 november a.s. wordt uit de ingezonden schilderijen een internationale tentoonstelling georganiseerd in het Casino-Kursaal. Te dezer

gelegenheid zal dan de Europaprijs worden
toegekend.

DE EEUWFEESTUITGAVE
VAN RODENBACH

* Opening Stadsbibliotheek
Op 2 juni werd in het Feest- en Cultuurpaleis, Wapenplein, de nieuwe stadsbibliotheek geopend onder buitengewone belangstelling. Zoals bekend is de Oostendse stadsbibliotheek de voornaamste van onze provincie en den van de weinige, die in Vlaanderen erkend zijn als bibliotheek van de
middelbare graad. Bibliothecaris Omer Vilain
haalt eer van zijn werk en dient van harte
gelukgewenst met de schitterende resultaten,
die hij bereikte.

WOUMEN
Het kasteel de Blankaart b!ijft steeds zijn
culturele rol voorbeeldig vervullen. Op zondag 20 mei hield de Nieuwpoortse Heemkring Bachten de Kupe er zijn vergadering in het teken van Frans-Vlaanderen.
Van 29 juli tot 4 oogst en van 6 tot 12
oogst gaan wederom jongeren-contactweken
Vlaanderen-Nederland door, waarop het
woord zal gevoerd worden door M. Andries,
Andre Demedts, Gaston Durnez, Prof. Paul
Felix, Dr. P. Paardekooper, M. van Nierop
en Michel van de Plas.

0NS
GULDEN VLIESNUMMER
zal, dank zij een bijzondere inspanning van alle medewerkers, reeds
kunnen verschijnen in de loop van
juli 1962, zulks bij gelegenheid van
de grote Gulden Vliestentoonstelling,
die op 14 juli te Brugge wordt geopend.

PROVINCIALE
AFFICHEPRIJSVRAAG 1962
De prijs van 5.000 F werd toegekend
aan Boudewijn Delaere uit Kortrijk,
Premies werden verleend aan Fernand
Boudens uit Sint-Andries, aan Geert
V anallemeersch uit Roeselare en aan
Roger Vansevenant uit Poperinge.
De jury was sarnengesteld uit leden
van de Provinciale Commissie voor
Schone Kunsten en van het Provinciaal Comite voor Kunstambachten
en Industriele vormgeving.

In 1909 kreeg de Blauwvoet-dichter een
bronzen monument in zijn geboortestad. Ter
gelegenheid van de honderdste verjaring van
zijn geboorte zou hij in 1956 een duurzamer
monument krijgen, een monumentum aere
perennius. Dit was de vurige wens en het
stoute plan van drukker-uitgever J. Lannoo.
Hij had de prachtige Jubileumuitgave van
Gezelle helpen bezorgen; hij wenste ook een
Eeuwfeestuitgave van Rodenbach tot stand
te brengen, zeker geen gemakkelijke onderneming. Het zal niemand verwonderen dat
verscheidene aangezochte filologen niet verlangden zulk een titanenarbeid in een kort
tijdsbestek of te handelen. Tenslotte deed
men een beroep op de bevoegdheid van de
onvermoeibare prof. em. Baur, de grote bewerker van Gezelles Jubileumuitgave en van
diens gunstig gekende biografie.
In minder dan twee jaar kwam de ganse
nalatenschap persklaar. In 1956 verschenen
Al de Gedichten (deel II) met een inleiding
van C. Verschaeve. Het volgend jaar verschenen Gudrun en dramatische fragmenten
(deel III) met glossarium en aantekeningen
door prof. Baur. Beide boekdelen (samen
meer dan 800 bladzijden) kregen een zeer
lovende kritiek en vonden hun weg naar het
lezend publiek : na korte tijd waren de drie
vierden van een vrij grote oplage verkocht.
Naar de wens van de auteur verscheen de
biografie na de verzamelde werken opdat
een synthese zou groeien als vanzelf, uit
het analytisch werk dat een tekstuitgave
steeds medebrengt Ondanks pijnlijke
familieomstandigheden' kon Prof. Baur reeds
begin 1960 de Eeuwfeestuitgave met Het
Leven en de Persoonlijkheid (deel I) bekronen. Wie deze al te laat geplaatste bespreking onder ogen krijgt zal mogelijk
denken dat vooral de biografie — vijf jaar
na de Rodenbach-herdenking verschenen —
onopgemerkt is gebleven. De lezers vat, De
Standaard zullen zich evenwel herinneren
hoe dit werk meerdere reacties heeft uitgelokt en enkele artikels heeft geinspireerd die
niet altoos door een gematigde toon uitmuntten. Zij leveren op zichzelf het bewijs
hoezeer de visie van prof. Baur op de
Blauwvoet-dichter afweek van de traditionele voorstelling.
Een blik op de inhoudstafel overtuigt ons
van de klare indeling van de behandelde
stof. De grote perioden uit Rodenbachs leven
worden in enkele hoofdstukken verdeeld,
terwijl het verblijf aan de Universiteit per
academiejaar wordt onderverdeeld. Alleen
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vakliteratuur
H. Verriest, de storinge in 1875 en de verhouding van Albrecht tot P. de Mont krijgen in dit verband een afzonderlijke behandeling.

weest tussen de Heer ende Meester en de
primus uit de wonderklas, en dat de Westvlaamse school te Roeselare zijn uitgangspunt en hoogtepunt heeft bereikt.

Het eerste hoofdstuk maakt ons beter vertrouwd met de belangrijkste voorvaderen
van het geslacht. Hun overgeleverde en
vaak roemruchte exploten zijn niet zonder
invloed gebleven op de gedragingen van de
stambewuste bard en wel van hun karaktertrekken zijn in de dionysische natuur van de
Vlaamse Faust terug te vinden.
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het
ontwaken van een hypergevoelige en veel-.
zijdig begaafde jongensziel in een aristocratisch kleinsteedse familiekring en aan de
dicpgaande invloed van de collegeleraar E.
H. Flamen, die de eerste schreden van de
tengere extern leidde op het pad der wetenschap en der deugd, hem de liefde tot de
Vlaamse taal en de schone stijl bijbracht en
ook na zijn benoeming als onderpastoor te
Ruiselede Albrechts vertrouwensman bleef.

Vooral H. Verriest was deze voorstelling
niet ongenegen. Ze wordt o.i. in de Eeuwfeestuitgave niet voldoende tegengesproken
en heeft A. Van Duinkerken de woorden
ingegeven dat de jongens te Roeselare lessen
en voorbeelden ontvingen van priesters, grotendeels oud-leerlingen van hetzelfde instituut. Het is wel waar dat rinds 1849 alle
kandidaten voor het priesterschap den jaar
wijsbegeerte kwamen volgen te Roeselare.
Maar het is eveneens waar — en daarop
werd tot nog toe te weinig gewezen — dat
de meeste leraars die een diepgaande invloed op de opvoeding en ontwikkeling van.
Rodenbach hebben uitgeoefend hun geestdrift voor de moedertaal nog voor hun aankomst te Roeselare hadden ontvangen.
Onder het impuis van E. H. Th. Moulaert
(ret. 1863-64), een geboren acteur, kende
het schooltoneel ten tijde van Rodenbach
een hoogstaand moment (blz. 74). Ook deze
priester, die later deken werd te Diksmuide
en oom was van 'Generaal Moulaert, gewezen vice-gouverneur van Kongo, was een
oud-leerling van De Bo (ret. 1863-64). Over
de vriendschappelijke betrekkingen tussen de
Vlaamsgezinde E. H. J. Axters, de latere
jezuiet, en Rodenbach en zijn rol in het incident van 1875 worden we bevredigend
ingelicht (blz. 177, 183, 302, 382) zonder dat
evenwel gewag wordt gemaakt van de invloed die ook hij van De Bo ondergaan had.
Axters zat in de retorica in 1868-69. Indien
we beschikten over een degelijke biografie
van De Bo, zou het niemand verwonderen
dat ten tijde van Rodenbach niet alleen het
werk van Gezelle maar ook het werk van
zijn voorloper en medewerker te Brugge
werd afgebroken en bespottelijk gemaakt
door de traditioneel-aangelegde leraars (blz.
77). Wij willen geenszins de stimulerende
invloed van Verriest op zijn collega's anderschatten, toch hadden wij het op prijs gesteld indien de auteur De Bo had vermeld in
de oorzakelijkheidscurve, die hij als volgt
voorstelt : 'Gezelle > Verriest > Flamen >
Rodenbach (blz. 75 en 76).
De talrijke aanhalingen uit Wahrheit and
Dichtung, de confident van Rodenbachs

In 1874 werd de wonderknape intern. Als
poesisleerling krecg hij dit jaar E. H. E.
Demonie, de originele persoonlijkheid, die
Rodenbachs voorbeeld werd in zijn drang
naar vrij onderzoek en ongebreidelde zelfstandigheid Terecht wijst er prof. Baur op
dat tot dan toe de rol van Demonie in de
ontwikkelingsgang van de dichter der Waarheid verwaarloosd was gebleven. Aan die
schakel tussen Flamen en Verriest wijdt hij
het derde hoofdstuk. In het vierde hoofdstuk
wordt gehandeld over de leiding van H.
Verriest; in het vijfde over het aandeel van
Rodenbach aan De Grote Storinge van 1875.
Verriest en Rodenbach hadden er al op gewezen dat de Vlaamse beweging en de Studentenkamp reeds voor het beruchte incident
van 1875 bestonden. Rodenbach zou er echter zijn stempel op slaan en aan de bestaande
krachten stroming geven want — naar het
woord van Verriest
alles leefde waar
Rodenbach mee gemoeid was (biz. 291). Op
voortreffelijke wijze heeft prof. Baur de uitbreiding geschetst van de Vlaamse hartstocht, die historisch te verbinden is met de
Vlaamse weerstand der meeste priesters, in
al onze bisdommen, tijdens de jaren der
transe bezetting voor Waterloo, (blz. 215).
In de besproken hoofdstukken heeft hij
nauwkeurig de toestanden en gebeurtenissen
in het Kleinseminarie geschetst. Daar smeulde de geest van Gezelle voort. Zijn volge
lingen hebben er de grote revolutie op
Vlaams en pedagogisch gebied voorbereid
en de rijke aanleg van Rodenbach tot voile
ontplooiing gebracht. De meeste werken
over de Vlaamse strijd wekken de indruk
dat deze leraars alleen de schakels zijn ge-
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innigste overtuiging, zijn bitterste ergenis
en zijn in 't openbaar moeilijk te verkondigen haat (blz. 193), geven ons een beter
inzicht in de lessen en opvattingen van. H.
Verriest en een verkiaring van de botsingen
die omwille van pedagogische meningsverschillen tussen de gezagsdragers onvermijdelijk waren.

In het Brugs college, waar hij onder het
'wijs beleid van principaal Minne zijn eerste
leraarsjaren had doorgebracht met figuren
die entwie en entwat waren, had hij de beginselen, de werkwijze en de resultaten van
zijn pedagogiek geleerd. Te Roeselare vond
hij enkele leraars die door deze pedagogiek
tot ware mensen, met eigen verstand en hert
en wil waren gevormd, en met deze mannen
heeft hij er zich bewust geweerd tegen verstarring en ontaarding.
E. H. Emiel Demonie, wiens rol in het leven
van Rodenbach niet door Verriest, maar
door prof. Baur werd toegelicht, heeft de
rechtstreekse invloed van De Bo niet doorgegeven, maar hij was evenmin een oudleerling van Gezelle. Pas in 1864 werd hij
te Roeselare laureaat en hij had enkel de
vijfde latijnse uitgedaan toen Gezelle naar
Brugge werd verplaatst. Lift deze te lange
uitweiding blijkt eens te meer hoe het nageslacht geneigd is het aandeel van mindere
goden aan een grote persoonlijkheid toe te
schrijven, zoals het prof. Baur ten ander
heeft aangetoond ten opzichte van Rodenbach. Er staat immers geschreven : Omni
habenti dabitur et abundabit. Dit brengt ons
tot een volgende en laatste periode uit het
leven van Rodenbach, de bewogen periode
aan de Universiteit, waarover in het zesde
hoofdstuk wordt gehandeld.
Van of zijn aankomst te Leuven stortte Albrecht zich in een overdadige bedrijvigheid
op allerlei gebied. Hierbij openbaarde hij
zijn superieure begaafdheid en wist spoedig
een onbetwist leiderschap onder zijn medestudenten te veroveren. Die mateloze activiteit was echter niet bevordelijk voor zijn
studie in de rechten en heeft er toe bijgedragen om hem voortijdig naar het graf te
leiden.
Prof. Baur heeft de overvloed van gegevens,
die hij over die belangrijke periode heeft
verzameld, volgens de opeenvolgende academiejaren ingedeeld, en, getrouw aan zijn
werkmethode, heeft hij de gesteltenis en de
evolutie die Rodenbach in die jaren heeft
doorgemaakt uit de nagelaten teksten zell
laten blijken. In een laatste hoofdstuk, dat
als slotbeschouwing wordt voorgesteld, vat
de auteur nog eens bondig zijn visie op de
werkelijke Rodenbach samen.
Het is zeker niet gemakkelijk om in de veelheid en verscheidenheid der verwerkte stof
de lijnen die in die opeenvolgende onderdelen telkens opnieuw worden opgenomen
bij een eerste lezing te volgen. Stellig is de
cursieve druk van de sleutelwoorden hiertoe
een waardevolle hulp.
Indien de auteur bovendien ieder onderdeel
door een beknopte samenvatting had laten

poetisch bericht
BALLADE VOOR WIE ZULLEN VALLEN
Hoeveel van ons er zullen vallen
In het uur dat komen zal ?
Weet ik veel ! Maar bid voor alien
Die sterven gaan, zo een zo al.
Bid voor de wachters op de wallen
In Kolwezi en Oost-Beriijn,
waar straks weer schoten moeten vallen,
Die nu nog niet gevallen zijn.

Prins Jezus, prins van Bloemfontein
Tot Charleroi, prins van de mijn,
Mijn hongerprins, van Oost-Berlijn
De prinse, en van al de kleinen Kleine Prins, prins van het plein
En prinse van wat ooit zal zijn :
Wij bidden voor wie zullen vallen
In het uur dat komen zal,
Rond uw ster en rond uw stal en
Sterven gaan, zo een zo al.
ROGER VERKARRE

Bid voor wie dalen in de mijnen
— Glfickauf ten groet — van Bloemfontein
Tot Charleroi en die in pijnen
Nog altijd niet bedolven zijn.
Vergeet, vergeet ook niet de kleinen,
Hun ogen vol van zwart chagrijn,
Vol groot verwijt, vol hongerlijnen,
Maar die nog niet verhongerd zijn.
Bid voor de vrouwen en de venten !
— U ziet ze seffens op de pleinen tuimelen in incidenten
die nog niet ' voorgevallen' zijn
Gevangenen die moeizaam slikken
— Sin-sin, Loebjanka, Algerijn —
Het laatste brood om dan to slikken
Maar nog niet doodgenepen zijn.

HERFST
Langs ruige sparren
regen ruist
zigeuners
trekken met hun karren
met de wilde wolken mee
heimwee
dat verhuist
PIETER MALBRANCKE

LIEDJE VOOR LIESJE, GRIETJE EN DORA
De oudjes die geduldig dopen
Hun avondspijs in roden schijn,
En nog eens naar de morgen hopen :
Een morgen die er nooit zal zijn !
En alwie langs de wegen grijpen,
Met grage hand, het stuur, de wijn,
Maar langs de weg tot doden rijpen
Schoon zij nog niet vermorzeld zijn.
En zij die, daar muziek gaat pijpen,
De dood niet horen op 't festijn,
In winden die de grassen grijpen
Waarin zij straks begraven zijn,
En soms, rond Kerstdag, eens gaan kijken
Of op de sneeuw geen ster zou zijn.
Maar op een Kerstdag zijn zij lijken
D'atoomster zal gevallen zijn !

sneeuwklokjes
drie meisjes in februari
turkooise rokjes
zwarte botjes
opgestoken dotjes
berkeboompjes
veel veel sneeuw
jong jolijt
roze wangen
wit verlangen
gevangen
in rijmflora
liesje grietje en dora
lieve meisjes
meesjes
wijsjes
PIET M. J. BEKAERT
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voorafgaan, zou hij de leesbaarheid van zijn
monumentaal werk zeker hebben verhoogd.
Vooral in de laatste hoofdstukken leren we
een Rodenbach kennen die nogal fel afwijkt
van de tot symbool geworden Blauwvoetdichter. Reeds geruime tijd was het vrijwel
zeker dat, bij een onbevangen kritisch onderzoek, de letterkundige nalatenschap van de
te vroeg gestorven dichter veel van de
vroegere waardering zou inboeten. Prof.
Baur heeft er zeifs op gewezen dat vooral
de Noord-Nederlandse critici Rodenbachs
dichtkunst onverantwoordelijk streng veroordceld hebben (blz. 398). Maar wie herinnert
zich niet dat ook in Vlaanderen de overschatting van deze poezie tot een verbeten
en langdurige pennetwist aanleiding heeft
g Neven. Het gematigd oordeel van de
Gentse hoogleraar over Rodenbachs nagelaten geschriften, die slechts zelden een gaat
geheel uitmaken, maar waarvan alles, ook
de geringste krabbel, de hoge kwaliteit van
zijn talenten verraadt (blz. 404) heeft dan
ook maar geringe reactie uitgelokt in het
kamp van de Verschaevianen.
Als het boek van Prof. Baur met een legende
heeft afgebroken dan is het ongetwijfeld met

die van De Ideale Jongeling, maar ook deze
afbraak kwam niet helemaal onvoorzien.
0.m. de uitgave van Rodenbachs briefwisseling in 1942 bracht de legende een gevoelige
deuk toe. In de bewust gewilde autobiografische werken, in de chaotische nota's van
Wahrheit and Dichung en in de bewaarde
brieven volgde prof. Baur de ontwikkelingsgang van dit rijk en boeiend jongelingsleven totdat, na ue breuk met de Mont, de
ontreddering tijdens de grote crisis zijn naam
in opspraak bracht, zijn studiegeest verlamde en de ijver voor de Vlaamse kamp verkoclde. Deze nieuwe voorstelling heeft sommige gevoeligheden gekwetst en een enkele
maal heeft men er op gewezen dat La fee
verte, door de Mont vermeld en die volgens
prof. Baur vermoedelijk te identificeren is
met de Esther uit de werkelijkheid, in studentikoze middens wel eens chartreuse of
absint beduid heeft (C. Swinkels). De werkelijke Rodenbach verschijnt er niet langer
meer als de Germaanse held die valt in een
ongelijke strijd tegen vijandige machten, zoals hij werd uitgebeeld in De laatste Storm
en in Sneyssens, maar wel als de grote held
uit de Griekse tragedie die door een flood-

lottige drift ten onder wordt gebracht maar
voor zijn afsterven zijn verblinding belijdt.
In het werk van Prof. Baur klinkt herhaaldelijk de bekommernis door voor een schone
maar bedreigde jeugd. We Koren er soms de
opvoeder aan het woord die door zijn jarenlang contact met zijn studenten de verwoestingen kent die een ongecontroleerde lectuur
in de gewetens en in het zedelijk besef van
jonge mensen aanricht en die eens de wonderknape in totale ontreddering heeft gebracht. Zijn waarschuwing tegen de onbeheerste jeugdopstandigheid aan het einde
van het boek doet onwillekeurig denken aan
Gezelles bekende rede tegen de Ruitenbrekers, waaraan bij veel Rodenbachvereerders
onaangename herinneringen verbonden blijyen.
De monu:nentale Eeuwfeestuitgave en de gevolgde reacties hebben ongetwijfeld een vernieuwde belangstelling weten te wekken voor
een betere kennis van een boeiende persoonlijkheid, die een groot aandeel heeft gehad
in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en een
eigen plaats heeft veroverd in onze rationale letteren.
J. de Maelenaere
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Deze foto, die het tafellaken met het Gulden Vlies voorstelt, dat door de inwoners van Kortrijk aan Karel V werd
geschonken ( eigendom Stadsmuseum Kortrijk), werd door bemiddeling van de heer Marcel Notebaert bereidwillig
ter beschikking gesteld van de Bank van Roeselare en Westvlaanderen.

Foto Boutte

DE FUNCTIE VAN HET MIDDELEEUWSE RIDDERWEZEN LIEP TEN EINDE.
Uit de sociale en politieke orde die de ridders weleer, met gekletter van lans
en zwaard, hadden gevestigd, ontwikkelde zich geleidelijk de Renaissance.
Op de slagvelden van het Heilig Land en van Europa had de feodaliteit een
ethiek bekrachtigd die een begin van orde bracht in de uiterste verwarring
van die tijden. De Kerk had tevens haar onbetwist moreel gezag ingezet om,
in de mate van het mogelijke, haar vechtende zonen meer menselijkheid aan
te leren.
Een van de typische middeleeuwse contrasten wilde dat de Roman van der Rose,
niet zonder enige praktische moeilijkheden, sentimentaliteit en hoofse manieren als elementen van een nieuwe levensstijl in kasteel en paleis introduceerde.
In de 15" eeuw onderging de sociale hierarchie nieuwe veranderingen, op een
versneld tempo ditmaal. De gehelmde en geharnaste beschermers van land en
goed waren er zeker nog nodig, de ontwikkeling echter van handel en nijverheid
bracht een nieuwe klasse van mensen naar voor, dragers van een nieuwe sociale
en economische macht : de burgerij, die heel anders in het leven stond. Ridderboortigheid bleef nog wel een voorrecht, doch dan in de rij van andere waarden
als intelligentie, kans en fortuin. Alles ging veranderen. He buskruit gaf weldra
een ander uitzicht aan de krijgsvoering. De wapenrusting verloor haar krediet.
Het ideaal van de 'negen besten' was evenwel niet gedoofd. Het leefde voort in
de wereld van de ridders, en zijn luister wist er nog, bij velerlei gelegenheid,
nieuwe bezieling te doen ontvonken. De glorie van hun stand achtten de ridders
des te hoger, nu ze beseften dat hun herfsttij aangebroken was.
Zolang een sociale groep zijn aangewezen functie vervult, schijnen zijn macht,
zijn levensvormen, zijn streving, natuurlijk en onmisbaar. Komt een politieke
en maatschappelijke omkeer, dan wordt ook de wijze van denken en voelen
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anders, en de dingen krijgen een ander uitzicht, zelfs de klederdracht neemt
nieuwe vormen aan. Succes, tegenslag, lijden, alles gaat nu liggen in nevel en
stilte. De daden van voorheen vvorden iets dat heel ver is en heel schoon en
dat verdient verder te leven in de poezie en de legende.
Filips de Goede, Groothertog van het Westen, een van de machtigste vorsten
van zijn tijd, wilde de plechtigheid van zijn huwelijk bezegelen met de stichting
van een nieuwe ridderorde. In de geesten leefde nog de gedachte aan de Kruistochten die de adelbrief van de westerse ridderschap waren. Bij de stichting
van de nieuwe Orde moge deze gedachte hebben medegespeeld samen met de
praalzucht, de politieke berekening en wat al andere verheven en minder verheven bedoelingen... De orde werd gesticht — zo luidt het in de officiele stichtingsbrief — „ pour reverence de Dieu et soutenement de notre foi chretienne,
pour honorer le noble ordre de Chevalerie, pour faire honneur aux anciens
chevaliers, pour l'encouragement des chevaliers actuels..."
Het Westen telde alsdan heel wat ridderorden die in minder of meerder aanzien
stonden naar gelang de macht en het prestige van de vorst. Het Huis van
Bourgondie zou echter aan zijn nieuwe Orde een meer dan gewone luister
schenken. De hertog wist niet alleen beroemde prinsen aan zijn dynastie te
hechten, hij slaagde er vooral in een keur van uitstekende ridders in houwe
trouw aan zijn persoon te verbinden. De Orde deelde in de uitzonderlijke
grootheid van het Hof van Bourgondie dat in protocolaire luister veruit aan
de spits stond. Tornooien, steekspelen, schitterende hoffeesten, kapittelvergaderingen in de grote kerken, pralerige stoeten, indrukwekkende uitvaarten van
gestorven ridders, een ongeevenaarde luxus van tapijtkunst en boekverluchting,
van borduur- en edelsmeedwerk : dat alles verfraaide het leven van Hof en
Orde. En last not least was er het juweel van de Orde, het Gulden Vlies, dat
op vorst en ridders iets van zijn eigen mysterie afstraalde.
Midden een woelige tijd, waar oorlog en vete veel bloed deden vloeien, riepen
de ridders een soort liturgie in het leven om een droom, een bedreigd ideaal
in stand te houden. Een vlucht uit de werkelijkheid moge men dat noemen.
Was het niet veeleer een drang naar een vernieuwing waarvoor zij richtlijnen
en spelvormen konden ontwerpen, doch waarin ze zelf niet meer als spelers
noch als scheidsrechters zouden optreden...
Bij gelegenheid van de Tentoonstelling van het Gulden Vlies te Brugge heeft
het tijdschrift West-Vlaanderen beroep gedaan op een groep bevoegde medewerkers om enkele aspecten van de geschiedenis van de beroemde Orde in
het licht te stellen. Want heden nog roept de naam Gulden Vlies een ontroerende droom op, prachtig als een avond met een zon die ondergaat : eindeloos
ligt de vlakte waar mensen wonen en waarover een kleurorgie van karmozijn,
blauw en good natrilt.
BARON E. VAN DER ELST
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DIE VIJIESRIDDERS

GEES -I- EN STATLIUT VAN DE ORDE
Pronkzegel van Karel de Stoute
Foto Staatsarchiv Luzern

De orde van het Gulden Vlies werd ingesteld om de
verhevene tradities van het ridderwezen hoog te houden, in een tijdperk, waarin deze dreigden geheel ten
onder te gaan.
In tegenstelling met de vroegere ridderorden, die ook
niet-edelen opnamen, en waarvan de leden door hun
opneming tot de ridderstand werden verheven, konden
alleen ridders van adellijken bloede, die zich reeds door
wapenfeiten hadden onderscheiden, in de Vliesorde opgenomen worden. Die strenge voorwaarden van opneming waren geheel in overeenstemming met het doel
waarvoor de orde was ingesteld. Zij beoogde immers
noch de verheffing van de leden tot de adelstand, noch
hun opleiding tot ridder, maar uitsluitend het behoud
van de adellijke riddertradities, die, in de guest van de
stichter, de hechte grondslag van het staatsbestel waren.
Om die tradities in voile gaafheid te bewaren, kon
inderdaad op niemand beter beroep gedaan warden,
dan op edelen, die het ridderlijke ideaal metterdaad
hadden beleefd, en, zoals men zei, hun sporen hadden
verdiend.
Spoedig nochtans zou blijken dat het adellijke ridderideaal niet langer als de hechte grondslag van het
staatsbestel kon beschouwd worden. De ontwikkeling
van de krijgskunde had immers de rol van de ridder
op het slagveld ondermijnd, en het ridderwezen daarmede tot verdwijning veroordeeld, terwijl het beleid van
de staatszaken hoe langer hoe ingewikkelder was geworden en hoe langer hoe dringender behoefte aan
geschoolde krachten had doen ontstaan. De adel, door

die ontwikkeling geleerd, gaf reeds in de vijftiende,
maar vooral in de zestiende eeuw het ridderleven op,
ging in steeds grater getale naar de universiteit en
stelde zich als raadgever ter beschikking van de vorst
voor het beleid van de staatszaken. Het getuigt van
grote realiteitszin in de orde van het Gulden Vlies, dat
vanaf het einde van de vijftiende eeuw bij de opneming
van nieuwe leden minder en minder op de ridderlijke
wapenfeiten en meer en meer op het beleid als staatsman geacht werd. Die ontwikkeling werd in grote mate
bevorderd door de omstandigheid dat, vanaf de oprichting van de orde, de meeste Vliesridders hun vorst niet
alleen op het slagveld, maar ook reeds in de regeringsraden ter zijde hadden gestaan.
De orde van het Gulden Vlies, opgericht om in ridderlijke trouw en eer vorst en land te dienen, had, zoals
alle middeleeuwse geestelijke of werelidlijke orden, het
karakter van een echte broederschap, en vereiste van
de ordebroeders de voile inzet van de persoon in het
nastreven van het gemeenschappelijke doel. Algehele
afstand van persoonlijke doelstellingen of eigen belangen en onvoorwaardelijke vooropstelling van de eer en
het welzijn van de orde waren voor ieder Vliesridder
hoogste gebod. Daarom was elk in de orde verplicht
zijn eigen tekortkomingen en die van zijn ordebroeders
bekend te maken aan de ordemeester of het Kapittel,
dat op de dag van het feest van Sint-Andries, de patroon van de orde, bijeenkwam. Dat men het aanvankelijk met de openbare biecht in het Kapittel ernstig
meende, en daarbij niemand ontzag, werd in de zitting
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van 1468 overduidelijk bewezen, toen de orde niet aarzelde hertog Karel de Stoute zelf, die nochtans niet
licht een opmerking duldde, ten aanzien van alle ordebroeders te vermanen 'niet overhaastig te zijn bij het
ontketenen van een oorlog, en slechts na rijp en lang
beraad tot die uiterste maatregel over te gaan, en
bovendien de hem aangeboren neiging tot opvliegendheid te bedwingen en zijn woorden of te wegen, wanneer hij ,zich tot vreemde vorsten of tot eigen onderdanen zou richten ". Het ging bij die vermaningen
niet zozeer om de persoon of het belong van de Vlies-

Filips de Goede. Kopergravure (16' eeuw) uit Van Meteren.

ridder, dan om de eer en het ontzag van de orde. Waar
het vergrijp het ridderlijke ideaal — en dus de grondslag zelf van de orde — aantastte was uitstoting onvermij delijk.
De voile inzet van de persoon, waartoe de leden tegenover de orde gehouden waren, bracht mede dat de
Vliesridders bij Been andere orde mochten aangesloten
zijn, bovendien gehouden waren steeds de ordeketen of
ten minste he ordeteken openbaar te dragen, en zich
underling als ordebroeders moest gedragen.
Voorai op het gebod van 'Liefcie en Broederlijkheid'

Filips I van Spanje. Kopergravure (le eeuw) uit Van Meteren.

legden de statuten de nadruk. leder meningsverschil
dat de goede verstandhouding onder de leden in gevaar
kon brengen, moest onmiddellijk bijgelegd worden.
Kwam het echter tot een betwisting, dan moest de
ordemeester of de orde in Kapittel vergaderd, op de
hoogte gesteld worden, en na de betrokkenen te hebben gehoord, de zaak beslechten. Aan die beslissing
moesten zich alien uit eigen beweging en met deemoed
onderwerpen. Het geldt hier niet slechts betwistingen
in verband met de ordeplichten van de Vliesridders,
maar alle welkdanige betwistingen, tot en met die van

Keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Kopergravure
(16de eeuw) uit Van Meteren.

familiale en financiele aard toe, izodat de Vliesridders
onderling onder de uitsluitende jurisdictie van de ordemeester of het orde kapittel ressorteerden.
De Vliesridders waren, in hun hoedanigheid van ordebroeders, onderling tot hulpvaardigheid gehouden : desnoods moesten zij daartoe zelfs hun leven veil hebben,
en in ieder omstandigheid waren zij gehouden de nodige
hulp te verlenen zonder erom gebeden te worden, want
de ridderlijke eer verbood, ingeval van nood, de hulp
van een ander in te roepen. De plicht van hulp en bijstand was in verhoogde maat tegenover de ordemeester

Keizer Karel V. Kopergravure (16" eeuw) uit Van Meteren.

geboden; hem in het bijzonder inderdaad was de eer
van de orde toevertrouwd, hij was, als het ware, de
verpersoonlijking van de orde. De Vliesridders moesten
daarom de vorst, als hoofd van de orde, niet alleen
hulp en bijstand verlenen, maar hem zowel , op krijgstocht en slagveld tegen elk gevaar beschermen, als in
hofhouding en staatsbeleid ter zijde staan. Bij plechtige

of openbare optochten namen zij onmiddellijk na de
bloedverwanten van de vorst plaats, en wanneer zij aan
het hof vertoefden, zaten zij met of naast de vorst aan
tafel aan. Zij hadden steeds toegang tot de beraadslagingen van de grate raad en de verschillende colleges die de hertog voorlichtten; meer in het bijzonder wordt in de statuten verklaard dat de hertog geen
beslissing inzake oorlog of andere zwaarwichtige aangelegenheden zal nemen, vooraleer de mening, het advies en de raad te hebben ingewonnen van de meerderheid van de Vliesridders. Wanneer de vorst kwam te
overlijden, vergezelde de orde haar meester naar zijn
laatste rustplaats en stapte in de rouwstoet naast de
lijkbaar.

Filips II van Spanje. Kopergravure (16' eeuw)
uit Van Meteren.

De huge positie, die de Vliesridders in de raad van de
vorst innamen, bracht mede dat zij aan de jurisdictie
van de gewone rechtbanken waren onttrokken. Zij
konden door niemand en om geen enkele betwisting,
zelfs niet om een zwaar misdrijf, in rechte worden aangesproken, tenzij voor de persoonlijke raad van de
vorst. Zelfs later, toen de Grote Raad van Mechelen
als hoogste rechtscollege van de Nederlanden ingesteld
was, waren zij gerechtigd de bevoegdheid van dit college of te wijzen en •de verzending van de zaak naar
de vorst te eisen.
Zij waren bovendien belastingvrij. Dit was in de statuten niet uitdrukkelijk bepaald, want het voorrecht
had aanvankelijk geen betekenis voor de Vliesridders;
alle edellieden immers genoten toentertijde belastingvrijdom. Then echter de regering van de Nederlanden
in de tweede helft van de zestiende eeuw nieuwe belastingen invoerde, en voorschreef dat ook de adel eraan onderworpen was, stelde zich de vraag van de
belastingvrijdom voor de orde. De centrale regering,
gepraamd door de financiele nood van het iogenblik,
had geen rekening met het redht van de Vliesridders
gehouden en hen met de overige edellieden gelijkgesteld. De orde deed haar rechten bij de vorst gelden
en deze besliste dat de orde en haar leden van alle
belastingsplicht tegenover de staat, de gewestelijke besturen en de gemeenten ontheven was. Aan die principiele beslissing werd in het vervolg niet meer getornd.
Wel kwam het voor dat de Vliesridders erin toestemden vrijwillig in een buitengewone belasting bij te dragen. Dat was het geval in 1646, toen de financiele
toestand van de schatkist zo hachelijk bleek, dat de
orde het als een plicht van hulp en bijstand aan de
vorst beschouwde, haar aandeel in de nood van vorst
en land bij te dragen. In de achttiende eeuw heeft zij
dat gebaar nog enkele malen herhaald, en dank zij die
toeschietelijke houding, heeft zij het enige voorrecht,
dat hoe langer hoe heftiger bestreden werd, tot het
einde toe van het Oostenrijks bewind kunnen handhaven en aldus doorheen vier eeuwen de rechtspositie,
die bij de oprichting van de orde was vastgelegd, onverminderd kunnen behouden.
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Blijde inkomst van Prins Karel to Brugge in 1515.
Op de (conventionele) Kruispoort, het wapen van Bourgondie met het Gulden Vlies.
Wenen, Nationale Bibliotheek, Hs. 2591.

DR. JOS. DE SMET

Conservator van het Rijksarchief te Brugge

DE SCHA
VAN HET

Massief gouden pronkzegel van Karel de Stoute, door de
Zwitsers buitgemaakt te Granson in 1476 (Staatsarchief Luzern). De greep vertoont het Bourgondisch vuurslag-motief.
(Foto Schweiz. Landesmuseum Zurich)

De schat in de Orde
De Orde van het Gulden Vlies werd gesticht te Brugge.
Als zetel van de nieuwe ridderorde werd de Bourgondische stad Dijon gekozen. Toen echter deze stad,
samen met het hertogdom Bourgondie, in 1477 voor
goed naar Frankrijk overging, werd de zetel van de
Orde overgebracht naar Brussel.
De afstammelingen van hertog Filips de Goede, die in
later jaren aan het hoofd van de Orde stonden, behielden de titel van hertog van Bourgondie tot in het
jaar 1816; het toenmalig hoofd van de Orde, keizer
Frans I van Oostenrijk, heeft aIsdan aan de titel van
hertog van Bourgondie verzaakt.
De Orde van het Gulden Vlies is altijd medegegaan
met de afstammelingen van de stichter die over onze
Belgische gewesten heersten. Zo komt het dat de geschiedenis van deze ridderorde verscheidene perioden
heeft gekend.
Van 1430 tot 1477 was het de Bourgondische periode,
waar de ridders meestal van Vlaamse of Nederlandse
oorsprong waren.
Van 1477 tot 1555, 't is te zeggen tot aan de troonafstand van keizer Karel V, ligt de Nederlandse periode.
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Nu vormden de Nederlandse ridders stilaan een minderheld, en bestond de meerderheid uit Spaanse en Duitse
ridders uit de andere gebiedsdelen van onze vorsten.
Van 1555 tot 1713, de Spaanse periode van de Orde,
werden hoe langer hoe meer Spanjaarden in de Orde
opgenomen.
Het eigenlijke bestuur van de ridderorde werd waargenomen door vier officieren, die geen ridders waren,
namelijk de kanselier, de thesaurier, de griffier en de
wapenheraut Toison d'Or. Slechts een van de officieren,
meestal de thesaurier, verbleef bestendig te Brussel,
om aldaar over de schat van de Orde te waken. De
andere officieren verbleven in het buitenland aan het
hof van de vorst.
Toen de Spaanse koning Filips II, in 1598 de Nederlanden afstond aan zijn dochter Isabella en aan Naar
gemaal aartshertog Albrecht van Oostenrijk, behield
hij de titel van hertog van Bourgondie, alsook de souvereiniteit over de Orde van het Gulden Vlies.
In 1713 gingen onze gewesten over van de Spaanse
naar de Oostenrijkse kroon. Beide vorstenhuizen waren afstammelingen van de stichter van de. Orde, hertog Filips de Goede. Van 1713 tot 1794 hebben wij dan
ook de Oostenrijkse periode van de Orde. Maar het
Spaanse vorstenhuis ondernam talrijke pogingen om

VAN DE ORDE
GULDEN VIIIIES

de Orde te behouden en de schat ervan in zijn bezit
te krijgen. Zo vroeg de Spaanse koning Filips V de
teruggave van de schat in 1724 op het congres van
Cambrai en in de vredesonderhandelingen van 1748
te Aken. Oostenrijk weigerde afflict opnieuw, en beweerde dat het heel alleen over de Orde mocha beschikken nu de zuidelijke Nederlanden in zijn bezit
waren. Spanje behield echter de Orde, zodat deze nu
in twee onafhankelijke takken was gesplitst, de echte
of Oostenrijkse tak, en de onwettige tak in Spanje.

Lotgevallen van de schat
In 1907, ter gelegenheid van de inhuldiging van BruggeZeehaven, werd te Brugge een beroemde tentoonstelling
gehouden, gewijd aan het Gulden Vlies. Algemeen werd
aangenomen dat de meeste aldaar tentoongestelde
kunstschatten voortkwam en uit de schat van de Guldenvliesorde. Onderzoekt men echter de catalogus
van deze tentoonstelling, dan stelt men vast dat er
aldaar, uit de schat van het Gulden Vlies, slechts tien
boeken, voorzien van miniaturen, en twee vroegdrukken
aanwezig waren. Al het overige kwam uit musea, vor.

stelijke- en familieverzamelingen verspreid over geheel
Europa.
Volgens de statuten van de ridderorde, werden de
ridders nu en dan in een plechtig kapittel bijeengeroepen, onder meer om de worst bij te staan met rand en
advies. Bij deze gelegenheden droegen de ridders en
de officieren prachtige klederen en rijke juwelen. Er
waren ook rijke paramenten en gewijde vaten aanwezig
voor de kerkelijke diensten van de kapittels. Daarenboven waren enkele gouden vaten, alsook rijk tafellinnen voorhanden voor de feestmalen, die met de
plechtige kapittels samengingen.
Sedert de troonbeklimming van koning Filips II werden
de ridders, na 1559, nooit meer bijeengeroepen en werden er geen kapittels van de Orde meer gehouden, zodat
de schat van de Orde ongebruikt te Brussel achterbleef.
Deze schat werd bewaard in de kelders van de kapel
van de Orde. Deze bidplaats brandde of in 1731 en
werd nooit vervangen. De schat, die bewaard werd in
zeven kisten werd eindelijk, in 1745, ondergebracht
in de gebouwen van de Rekenkamer.
Bij iedere Franse inval werden deze kisten in veiligheid
gebracht, meestal in het buitenland, totdat de vrede
hersteld was.
In 1792, bij de eerste inval van de troepen van de
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Franse Republiek, werd de schat van het Gulden Vlies
naar Noord-Nederland gevlucht, en in 1793 naar Brussel teruggebracht. Het volgende jaar werd een gedetailleerde inventaris van deze schat opgemaakt, die toen
de volgende voorwerpen bevatte :
1. Vijftien mantels in rood fluweel, geborduurd met
gaud, en gevoerd met wit satijn.
2. Tien rode fluwelen kaproenen geborduurd met
gaud.
3. Elf rokken in rood fluweel, gevoerd met witte taf.
4. Vier bankkleden in karmozijn fluweel.
5. Een oude wapenrok.
6. Een nieuwe wapenrok.
7. Een rok uit wit damast met witte taffen voering.
8. Tien mantels in rood fluweel.
9. Zeven mantels in zwart fluweel.
Zeven rokken voor ridders in zwart fluweel.
11. Zeven kaproenen in zwart fluweel.
12. Drie koorkappen, een kazuifel, een tuniek en een
dalmatiek, allen uit karmozijn fluweel.
13. Drie haken uit verguld zilver voor de koorkappen.
14. Twee geborduurde altaarkleden, voorzien van parels en andere edelstenen.
15. Een gouden kruis op achthoekige voet, versierd met
robijnen, safieren en parels.
16. Een groat gouden halssnoer, genaamd Potence en
bestemd voor de wapenheraut.
17. Zes gouden geemailleerde wapenschilden.
18. Een ander geemailleerd wapenschild met het vuurslag van Bourgondie.
19. Twee kleine Gulden Vliezen met het Bourgondis'che
vuurslag.
20. Een groot gouden halssnoer van het Gulden Vlies,
bestemd voor een ridder.
21. Drie grate tafelkleden in damastlinnen.
22. Drie kleine tafelkleden in damastlinnen.
23. Drie en dertig servetten in damastlinnen.
24. Vijf en dertig andere servetten.
25. Vier gouden halssnoeren voor ridders.
26. Een doosje met enkele parels en een rode edelsteen,
afgevallen van de kerkornamenten.

Bij het naderen van de legers van de Franse Republiek
in 1794 was het toezicht over de schat van de Orde
opgedragen aan ridder Breydels de Zittaert, raadsheer
van de keizer, gewezen hoofd van de Heraldische Kamer, en nu keizerlijke wapenheraut Toison d'Or.
Op 24 juni 1794, in de namiddag, toen de Fransen
Brussel naderden, werden de bezittingen en het archief
van de Orde van het Gulden Vlies per boot naar
Noord-Nederland overgebracht, waar ze gedurende vijf
maanden op de boten verpakt bleven, in afwachting
dat de Franse legers uit onze gewesten zouden teruggedreven warden. Na vijf maanden werden zij °verge300

bracht naar Wurzburg in Beieren, waar zij bleven tot
25 september 1795.
Toen de Fransen oprukten naar Frankfort-Main, werd
de schat verhuisd naar Regensburg. Later, over Linz en
Krems, kwamen de kostbaarheden eindelijk op 14 augustus 1799 te Wenen toe, vijf jaar na hun vertrek
uit Brussel. Zij zijn dan verder te Wenen gebleven,
waar de Orde van het Gulden Vlies bleef bestaan als
eerste Orde van het oude Oostenrijkse Keizerrijk en
dit tot in 1918. Nu is, het souvereine hoofd van de Orde,
aartshertog Otto van Habsburg.
De afgescheurde tak van de Orde, die in Spanje was
blijven voortbestaan nadat de Zuidelijke Nederlanden
in 1713 overgegaan waren naar de Oostenrijkse kroon,
had als laatste regerende hoofd koning Alfons XIII die
in 1931 abdiceerde. Nu is het souvereine hoofd al daar
Don Juan, graaf van Barcelone.
•

De Belgische eis van 1919
Gedurende de eerste wereldoorlog van 1914-1918 waren
de landen uit Centraal Europa, namelijk Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en Turkije samen verbonden in de strijd tegen de Geallieerden. De nederlaag van deze centrale machten in 1918 was, voor enkele van de ‘geallieerde landen, een enige gelegenheid
om zekere waardevolle historische stukken van de overwonnen landen terug te eisen.
De herinnering aan de beroemde tentoonstelling van
het Gulden Vlies, die in 1907 te Brugge igehouden, werd,
was nog niet vergeten, en enkele Belgische personaliteiten, die gedurende de oorlog in het buitenland verbleven, wisten de Belgische Regering, die toen in Le
Havre gevestigd was, te bewegen, om in het vredesverdrag de schat van de Orde van het Gulden Vlies,
alsook het drieluik van Sint-Ildefons, een meesterw'erk
van Rubens, dat te Wenen bewaard werd, van Oosten-rijk terug te eisen. Het drieluik had in de XVIIIe eeuw
behoord aan de abdij van Koudenberg te Brussel, en
was door het klooster in 1777 verkocht geworden voor
40.000 gulden aan keizerin Maria Theresia, die het
kunstwerk naar Wenen liet overbrengen.
Het verdrag, gesloten te Saint-Germain-en-Laye op 10

september 1919, stelde een einde aan de oorlogstoestand tussen Oostenrijk en de geallieerde landen.
Artikel 195 van dit verdrag voorzag dat Italie, Belgie
Polen en Tsjechoslovakije hun rechten mochten doen
gelden op de kunstschatten en handschriften, die vroeger door de Habsburgse dynastie waren medegenomen
uit deze landen.
De eis van Belgie ging : 1. over het drieluik van SintIldefons, dat in 1777 door Maria Theresia te Brussel
was aangekocht; en 2. over de schat van het Gulden
Vlies, die in 1794 uit Belgie was geevacueerd. Een

commissie van drie juristen werd belast de gegrondheid
van deze eisen na te gaan, waarop de Herstelcommissie
een definitieve beslissing zou treffen.
De Belgische memorie is van de hand van baron Henri
Kervyn de Lettenhove, gewezen voorzitter van de tentoonstelling van het Gulden Vlies te Brugge. Zij werd
ingediend in maart 1921. Slordig opgesteld, eist ze alles
op wat in de onderscheidene musea te Wenen bewaard
wcrdt, en dat van ver of van bij met het Gulden Vlies
in betrekking staat, namelijk de mantels en de halssnoeren van de ridders van de Orde, de kerkornamenten, de klederen van de officieren van de Orde, enkele
juwelen, de wapenuitrustingen, de medailles en het
archief van de Orde. Opgeeist worden bovendien elf
van de schoonste wandtapijten die in de keizerlijke
verzamelingen te Wenen bewaard worden.
De Belgische memorie beweerde dat de Orde van het
Gulden Vlies een nationale Orde was voor het grondgebied van de Nederlanden, die onafhankelijk was van
de vorstenhuizen die over onze gewesten hadden geregeerd. Volgens baron Kervyn waren al deze schatten
vroeger betaald uit de geldmiddelen van de Nederlanden.
De memorie van antwoord van de Republiek Oostenrijk
is veel korter en veel zakelijker. Zij begint met te
bewijzen dat de Orde geen institution exclusivement
beige was, maar dat zij afhing van de persoon van de
vorst die over de Nederlanden regeerde en niet van
het land zelf, aangezien zij, na het verlies van de
Oostenrijkse Nederlanden, voort is blijven bestaan aan
het Habsburgse hof te Wenen, alhoewel de Belgische
gewesten in 1797 door het verdrag van Campo Formio
voor goed aan de Franse Republiek werden afgestaan.
Zo was in 1907 de latere Belgische vorst, koning Albert, tot ridden van de Orde van het Gulden Vlies
verheven, en hij droeg nog de titel in 1921, wat een
bewijs is dat de Belgische regering nog in 1907 het
bestaan van de Orde van het Gulden Vlies, als Oostenrijkse Orde erkende, alhoewel deze sedert 1794 buiten
Belgie gevestigd was.
Een bijlage van de Oostenrijkse memorie handelt over
de werkelijke inhoud van de schat van het Gulden
Vlies. Steunende op de inventaris, opgemaakt in 1794
en die bewaard wordt op het Algemeen Rijksarchief te
Brussel, toonde de Oostenrijkse Staat waar de onderscheidene delen van de schat nu te Wenen bewaard zijn.
Maar de Orde had nooit een enkel wandtapijt bezeten.
Zo dikwijls als er bij feesten van de Orde tapijten
nodig waren, werden deze genomen uit de voorraad
van het hof te Brussel.
Over de door de Belgen teruggevraagde archiefstukken
gaf de Republiek Oostenrijk slechts een enkele terec'htwijzing. Het handschrift met minaturen van de hand
van Simon Benning, dat teruggevraagd werd als behorende tot de schat van het Gulden Vlies, was eigendom van het Oostenrijkse hof, en had nooit behoord
aan het Gulden Vlies.

De commissie van drie juristen, die belast was de
Belgische eis te onderzoeken, bestond uit de Amerikaan
Hugh A. Bayne, de Fransman Jacques Lyon en de
Engelsman J. Fisher Williams.
Voor het drieluik van de H. Ildefons kwamen deze
heren tot het besluit dat keizerin Maria Theresia het
schilderij had aangekocht met geld van de kroon en
niet met geldmiddelen van de Zuidelijke Nederlanden,
zodat de verkoping van 1777 geldig was en bleef.
Aan de eigendomstitels van de schat van het Gulden
Vlies werd een zeer grondige studie gewijd, waarin
onderzocht werden : de statuten van de Orde, de geschiedenis van de Orde, het karakter van de Orde
(vorstelijk of nationaal) vooral bij de troonsafstand van
keizer Karel V in 1555 en bij het afstaan van de Nederlanden aan Albrecht en Isabella in 1598, de betwistingen tussen Spanje en Oostenrijk over de eigendom van
de schat van de Orde in de XVIIIe eeuw, de wettelijke
zetel van de Orde, enz.
Het besluit van de juristen luidde dat, van het begin,
de Orde van het Gulden Vlies een dynastieke orde was
die een hof van ridders groepeerde rand de persoon
van de vorst. De Orde werd nooit gebonden aan een
bepaald grondgebied. Teen, bij de Franse inval in 1794,
de schat van het Gulden Vlies in veiligheid werd gebracht, en later, op bevel van de Oostenrijkse keizer,
naar Wenen werd gevoerd, dan handelde de vorst
krachtens zijn souverein recht als hoofd van de Orde.
De Belgische eis werd dus op 21 oktober 1921 als ongegrond aanzien. De Herstelcommissie is dan ook ingegaan op dit besluit en heeft de Belgische eis tot
' teruggave ' van het drieluik van de H. Ildefons en
van het Gulden Vlies verworpen.
Na de tweede wereldoorlog (1945) werden door een
Belgische publicist stappen aangewend om het proces
over de eigendom van de schat van het Gulden Vlies
opnieuw te opener. Een pretentie die niet meer ontvankelijk is. De zaak was in 1921 definitief geregeld.
De insignes en het archief van het Gulden Vlies zijn
en blijven te Wenen.
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Then Filips de Goede, Hertog van Bourgondie, op io
januari 1430 tijdens de somptueuze plechtigheden van
zijn huwelijk met Isabella van Portugal, te Brugge de
Stichting van de Orde van het Gulden Vlies officieel
afkondigde, stelde hij hiermede een daad, niet alleen
met grate politieke draagwijdte, maar tevens rijk aan
cultuurhistorische betekenis.
Immers, laat de Orde dan ook een middel geweest zijn
am op weloverwogen wijze en op het juiste ogenblik
bepaalde leden van de hoge adel in de eerste plaats
politiek aan de vorst te binden, dit tast niet in het minst
de schoonheid van de late bloei van het ridderschap
aan, schoonheid van een bloei, die men in het ontstaan
en bestaan van deze Orde vermag te ontdekken. Haar
statuten bijvoorbeeld zullen steeds kunnen warden beschouwd en geapprecieerd als een chevalereske erecode
met exemplaire waarde. Uiteraard is getalsterkte strikt
beperkt — bij de oprichting riep Filips de Goede, hoofd
en souverein der Orde, slechts vierentwintig leden van
de hoge adel tot de nieuwe waardigheid, een beperkt
aantal dus, dat, in 1431 tot eenendertig opgevoerd,
tijdens de XVe eeuw niet meer zou warden verhoogd
werden deze Orde-ridders voorts geacht smetteloze
gentilshommes de renom et d'arrnes te zijn. De uitverkorenen van het eerste uur, de de Lannoy's, de de
Croy's en andere telgen uit de meest illustere geslachten
van het Nederlands-Bourgondische Rijk mochten zich
dan ook als de besten, en zelfs daadwerkelijk als verwanten van de vorst laten gelden, dit alles ten prijze
evenwel van tal van adelende verplichtingen. Deze
laatste verleenden bovendien aan het lidmaatschap van
deze — men vergete het niet — vooreerst geest el ij k e
ridderorde, een religieus getint halo.
Filips bedoelde inderdaad met de nieuw-opgerichte
broederschap een edel spel te spelen (J. Huizinga), maar
met dit, zowel als met de teen weer aan de orde zijnde
kruistochtplannen, ging het tevens om een erns tig
spel, dat, hoewel met berekcning gepland, in zich een
uitzonderlijk rijke geestelijke inhoud tot leven liet komen. Historisch beschouwd, dat wil zeggen gezien in
zijn tijdssituatie, komt dit spel voor als een bijna natijdse en archdiserende opflakkering van middeleeuwse
geest in de schcot van een, sociale elite, op een ogenblik

dat de mediaevale beschaving, die deze elite in WestEuropa droeg, reeds volop aan het deemsteren was en
nieuwe levensmodi al geboren waren.
Tegen deze achtergrond gezien, is het, dat in het Vliesridder-portret uit de XVe en uit het begin der XVI'
eeuw als genre, als het ware ook een symbolische
betekenis kan warden gezocht. Zoals zo vaak immers,
is het hier eens te meer in het kunstwerk, in dezes
gedaante en teneur, dat het mogelijk blijkt een glimp
waar te nemen van die speciale culturele synthese,
waaraan tijdens de periode die dit kunstwerk heeft zien
'ontstaan, veelal onbewust werd gewerkt. In het geval
dat ons interesseert gaat het om een synthese, waarvan
spiritualiserend ridderideaal en fysioplastische kunstenaarsvisie als de te verzoenen, samenstellende elementen kunnen warden beschouwd : de ridder van het Gulden Vlies, de drager van het Argonautensymbool —
wellicht een late herinnering aan de queeste uit vroeger
eeuwen heeft als model plaats genomen A/66r het
ingetogen, maar daarom niet minder grondig en soms
zelfs genadeloos scrutinerend cog van de modern e,
XVe-eeuwse schilder, die klaarblijkelijk in het accuraat
weergeven van de tastbare werkelijkheid genoegen
schept en ondanks — of beter : via — het objectivistische van zijn visie, er toe komt de vormen pertinent
met geestelijke spanningen te laden.
Het is ook moeilijk hierbij de rol te overschatten, gespeeld door de schildertechnische revolutie, die zich intussen in West-Europa en meer bepaald in de Zuidelijke
Nederlanden had voltrckken en op het stilistische zulke
diepgaande invloed had doen gelden. Dat de Eyckiaanse
revolutie — want die is het welke hier wordt bedoeld —
ook voor het portret een keerpunt werd, is makkelijk
te illustreren : men vergelijke het lineair behandelde,
strak in profiel gehouden Portret van Jean le Bon door
een anoniem Frans meester van rand 1360 (Parijs,
Louvre), of zelfs het ten tijde van de vroege activiteit
van Jan Van Eyck ontstane Portret van een jonge
Vrouw (ca. 1420; Washington, National Gallery) —
volstrekt ruimteloos, zonder enige tastbaarheid, herleid
tot een vlak beeldpatroon — een portret, dat wel eens
wordt toegeschreven aan Antonio Pisanello, maar wel
het werk is van een Franco-flamand uit de omgeving
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Hiernaast : Jan Van Eyck : Baudouin de Lannop
Berlijn, Ehem. Staatliche Museen, Gemaldegalerie
Foto Steinkopf, Ehem. Staatl. Mus., Berlir
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van de Gebroeders van Limburg; men vergelijke zulke
beeltenissen met de volkomen in hun ruimtelijke ambiance gesitueerde figuren, geportretteerd op Van Eycks
panelen.
De data spreken duidelijke taal in verband met het
soort van portretten waarover het hier gaat : men bedenke dat de Orde werd gesticht op het moment dat
Jan Van Eyck te Gent aan het werk was aan het al dan
niet door zijn broeder Huibrecht begonnen Lam-Godsretabel (Gent, St.-Baafs) — om precies te zijn twee jaar
vocir zijn voltooiing — een retabel, dat, zoals de meeste
van Van Eycks grotere composities, niet alleen schitterende staaltjes van fysionomische studie te zien geeft
— bijvoorbeeld de koppen van Adam en Eva — maar
ook, in de figuren van Jodocus Vyd en Isabella Borluut,
werkelijke portretten bevat.
Van Jan Van Eyck (t 1441) ,kept men meerdere gesigneerde portretten en hem wordt ook een Vliesridderportret toegeschreven, misschien wel het oudste van de
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vele die bewaard bleven, en daarom het eerste van de
enkele — bekende en minder bekende — waaraan hier
enkele woorden zullen worden gewijd. Dit portret
brengt de Henegouwse edelman Baudouin de Lannoy
in beeld en wordt bewaard in de Gemaldegalerie van
de voormalige Staatsmusea te Berlijn. Deze musea verwierven het in 1902 in de Engelse kunsthandel, doch
volgens J. Weale izou het stammen uit de verzamelingen
van de Markies de Coccapane te Modena. De figuur
werd geidentificeerd via een tekening in het beroemde
Recueil d'Arras (Atrecht, Bibliotheque Municipale), het
van de tweede helft der XVIe eeuw daterende plakboek
uit de St.-Vaastabdij, een album waarin een kleine driehonderd, naar schilderijen uitgevoerde krijt- en potloodtekening worden bewaard. Aan deze tekeningen, die
vermoedelijk van de hand zijn van Jacques Le Boucq
de Valenciennes, de wapenheraut van de Orde van het
Gulden Vlies ten tijd van Karel V en van Filips II,
werden telkens de namen van de voorgestelde perso-

Rogier Van der Weyden :
Karel de Stoute.
Berlijn, Ehem. Staatliche Museen,
Gemaldegalerie.
Foto Steinkopf, Ehem. Staatl. Mus., Berlin

nages toegevoegd.
Baudouin de Lannoy, Sieur de Molembais en bijgenaamd
L e B es gu e — hij Teed aan een spraakgebrek — was een
der eerste ridders van de Orde en een der meest vooraanstaande hovelingen van Filips de Goede. In 1423 werd
hij tot gouverneur van Rijsel benoemd en in 1428 kreeg
hij het bevel over de vesting Montagne. Hij overleed op
huge leeftijd in het jaar 1474. Jan Van Eyck heeft hem
zeer goed gekend : samen hadden zij deel uitgemaakt
van de, onder andere met het oog op het hertogelijk
huwelijk, door de vorst in de jaren 1428-1429 naar
Portugal gezonden ambassade. Kende men Van Eycks
psychologisch penetratie vermogen niet ook uit andere
portretten, dan zou de kennis van dit detail wellicht
belangrijker zijn. Treffend is inderdaad het feilloze
meesterschap waarmede van deze zo typische fysionomie de onregelmatigheden werden vastgelegd — de
stand der cgen, de zware onderkaak — waarin de genoemde spraakstoornis zich lijkt to weerspiegelen.

Overigens vormt dit werk, tussen 1430 en 1441 ontstaan, een typisch Vliesridder-portret, voor zover die
categorie zich onderscheiden laat binnen de overige, in
die tijd precies een grote opbloei kennende picturale
beeltenisproduktie : het personage houdt zich voor driekwart naar de toeschouwer gewend doch kijkt deze
niet aan — Jan Van Eyck liet, onder andere, zijn Jan
de Leeuw (1436, Wenen, Gemaldegalerie) dit wel doer
— is tot op borsthoogte voorgesteld, en — uiterlijk
onderscheidingsteken dezer categorie — draagt om de
hals de gouden sierketting, de breuk van de Orde. Van
deze ketting vertonen de schakels de worm van vuurslag
en tondel, de zogenaamde briquet de Bourgogne, en
vooraan op de Borst hangt, als pendentief, de gouden
ramsvacht. Hier doet dit juweel wat archasch aan, in
tegenstelling met de rijkere modellen op sommige latere
portretten en zelfs met het later in de mode komend
eenvoudig donkerfluwelen snoer.
Al bij al ligt in dit werk de klemtoon op het, door de
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donkere partijen er omheen, geisoleerde gelaat en op de
rechterhand met de commando-staf : beide gedeelten
vormen trouwens in deze voorstelling de meest geslaagde. De tomvangrijke hoed van donkerbruin bont
helpt er aan mede, de geforceerde verhoudingen van
het hoofd ten opzichte van de nauwe borst en de te
korte armen, aan de toeschouwer te does blijken.
Rogier Van der Weyden (ca. 1399-1464) droeg, wellicht
meer nog dan Jan Van Eyck, het zijne bij tot de elaboratie van het Vliesridder-portret. Zijn vrijmeesterschap
behaalde hij enkele maanden slechts na de stichting
van de Orde en in de loop der daaropvolgende drie
decennia schilderde hij vermoedelijk menig ridderportret, onder meer dan die van de stichter Filips de
Goede (1396-1467). Deze portretten van de hertog zullen de prototypen hebben gevormd van tal van oude,
maar •ook van jongere XVI'-eeuwse replieken, waarvan de voornaamste specimina in het Stedelijk Museum
te Brugge, in het Louvre te Parijs en in de Musea voor
Schone Kunsten te Antwerpen, te Dijon en te Rijsel
worden bewaard. De figuur van de in driekwart getoonde zitter is steeds op de rechtenvang bekeken, en
gezien tegen een effen donkergroene achtergrond. De
aanduiding en de behandeling der fijne trekken van
het ietwat magere en lichtjes verlepte aangezicht, later
in de meeste dezer replieken de Rogierse lineariteit nog
doorschemeren. Ook hier ligt de klemtoon op de heldere
vlek van de kop, sonoor contrasterend met de gedistingeercie discretie van de door de hertog zo geliefde
kledij : het zwarte, met een bontstrook aan de kraag
verlevendigde wambuis, waarop de ordeketen zich sierlijk aftekent. Naargelang de replieken, is de hertog
blootshoofds voorgesteld ofwel als drager van een
brede, gedrapeerde, eveneens zwarte hoed, en houdt al
dan niet de beide handen samengevouwen A/66r de
borst, onderaan de beeldrand.
Voor vele generaties is dit bij uitstek het type geweest
van het portret van de Gulden-Vliesridder. Niet alleen
is het op een of meerdere dezer prototypen of replieken,
dat het bekende, getekende dubbelportret Filips de
Goede en Karel de Stoute op folio 61 van het reeds
vermelde Recueil d'Arras teruggaat, maar ook vroeg in
de XIXe eeuw reeds, wezen de eerste amateurs van de
kunst der Vlaamse Primitieven op de kwaliteit en het
nauwgezette en toch gelouterde realisme van dergelijke
portretten. Georg Rathgeber schreef in 1832 in zijn in
het Kunstblatt verschijnende Annalen der Niederlandischen Malerei, nadat hij te Gotha een oude copie naar
een der Rogierse portretten van Filips de Goede had
gezien — de auteur dacha overigens dat hij voor een

Hiernaast : Rogier Van der Weyden : Antoon van Bourgondie.
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie.
Foto A. C. L., Brussel

werk van Jan Van Eyck had gestaan — volgende beschouwing : „ Bewunderenswerth ist (...) die Natur-

wahrheit und Lebendigkeit des Gesichts. Die streng und
bestimmt gehalten Zuge pragen sich auf so eine. unvertilgbare Weise dem Betrachter ein, lass es fast unmoglich scheint, sie jernals zu vergessen zu konnen.
Man erkennt den Charakter des Kbnigs, der streng,
mannlich und muthvoll im Krieg, im Frieden dagegen
sich gutig zeigte. Kleidung sowohl als der trefliche Ton
des Fleisches sind hochst wahr. (...) so ist ouch in
diesem des Grosste und Kleinste mit Liebe umfasst."
Dit alles kan nog met meer reden worden herhaald bij
de ongetwijfeld eigenhandig door de Brusselse stadsschilder uitgevoerde portretten : namelijk bij dat van
Karel de Stoute (1433-1477), rond 1460 geschilderd en
bewaard in de reeds genoemde Berlijnse Gemaldegalerie,
en bij dat van Antoon van Bourgondie, de Grote Bastaard (1421-1504), een paneeltje dat ook wordt aangeduid met de naam De Man met de Pij1 en, eveneens
rond 1460 tot stand gekomen, thans behoort tot de
zamelingen van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van Belgie te Brussel. Tweemaal de reeds aangeduide beeldconceptie, met de klemtoon op het gelaat,
op de handen, op de halsketting en op een eventueel
accessoir. Treffend blijkt uit de onderlinge vergelijking
van deze twee portretten, de meesterlijk vastgelegde
wederzijdse gelijkenis tussen de beide zonen van Filips
de Goede, ook al worden voor de Man met de Pill wet
eens andere identificaties vooruitgezet. In het Berlijnse
paneeltje, dat mogelijks het stukje is, dat in de in 1516
opgestelde inventaris van Margaretha van Oostenrijks
kunstbezit wordt vermeld als tableau du chief du duc

Charles, ayeul de Madame, fait par la main de Rogier,
valt evenwel een geheel nieuwe proportie tussen kop en
romp binnen het beeldveld op : het door voile lokken
omgeven aangezicht staat rustig op een kloeke, tussen
brede schouders ingeplante hais, en de armen plooien
zich met gemak naar de linker benedenhoek toe. De
gehele figuur heeft een evenwichtige, gemakkelijke houding aangenomen : een stap is hier gezet in de richting
van het zelfbewust poseren van de XVI"-eeuwse humanisten.
In het portret van Anthonie domineren de ietwat te
hoog voor de borst geheven rechterhand en — miler
nog — het mooie gelaat, waarin Rogier van der Weyden
lineariteit en modele op even magistrale als delikate
wijze spelen liet omheen de ogen en , omheen de eventjes
prominente kin en mond. De schilder wist op die manier de beide polen van het karakter van het model,
vastberadenheid en melancholie, fascinerend tot uitdrukking te brengen.
Ook nog andere Vliesridders wendden zich tot Rogier
om te worden geportretteerd. Vermoedelijk enkele jaren
ouder zelfs dan de beide laatstbesproken schilderijtjes,
moet het origineel zijn geweest van het portret van

Jan I, Hertog van Cleef, Graaf de la Marck (1419-1481),
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Meester van de Legende van Maria-Magdalena (?) :
Jean de Luxembourg
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie.
Foto A. C. L., Brussel
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Foto Kunsthist. Museum, Wenen.

Meester van de Legende van Maria-Magdalena : Filips de Schone.
Wenen, Kunsthistorisches Museum.

een portret waarvan de Bibliotheque Nationale te Parijs
een copie bezit, die thans in het Louvre wordt bewaard. De tekening van de handen en van het
hoofdhaar, de houding van het hoofd en de algehele
opvatting, maker dit portret van Jan zonder Vrees',
ook Le Belliqueux genaamde kleinzoon, uiterst verwant
met het portret van Filips de Croy in het Koninklijke
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, een werk
dat met grate zekerheid op het actief van Rogier wordt
geplaatst.
Uit deze enkele bewaarde voorbeelden, blijkt wel duidelijk dat met Rogier Van der Weyden het genre — als
men deze term mag aanwenden — van het Vliesridderportret definitief gestalte had gekregen en gelanceerd
was geworden. Het zou zich nog gedurende ettelijke
decennia verder ontwikkelen, en verder teren op dit
aanvankelijke schema, dat, chronologisch beschouwd,
het eigenlijke Bourgondische schema moet worden
genoemd, daar na de dood van Karel de Stoute in 1477,
het grootmeesterschap der Orde overging op de Duitse

Madrid, Verz. Ramon Serrano Suiier.

keizer en het Gulden Vlies aldus, strikt genomen, ophield een Bourgondische huisorde te zijn.
De nieuwere generatie liet zich echter portretteren als
voorheen. Enkele portretten van de jonge Filips de
Schone (1478-1506), die hem tonen nagenoeg als knaap

en reeds bekleed met de hoge waardigheid, kunnen hier
worden vermeld. Vooreerst twee ,zeer geslaagde werkjes,
toegeschreven aan de zogenaamde Meester van de Legende van Maria-Magdalena, een anonieme Zuidnederlandse kunstenaar die tussen 1490 en 153o voor het Hof
te Mechelen schijnt te hebben gewerkt en aan wie ook
het stijlvolle en van gemesureerde distinctie getuigende
Portret van Jean de Luxembourg in het Brussels Museum wel eel-1s wordt toegeschreven. Het eerste paneelstje brengt de genoemde jonge souverein der Nederlanden nagenoeg tot aan de middel in beeld, met
een vreemde, ietwat rafaelleske allure, de nogal moeizaam getekende handen in een precieus gebaar voor
de borst, het lange, golvend haar onderuit een modieuze
baret. Voor alles treft het makkelijke zitten van de
309

Meester van de Vorstenportretten
Engelbert II, Graaf van Nassau.
Amsterdam, Rijksmuseum.
Foto Rijksmuseum, Amsterdam.

Anoniem Zuidnederlands Meester,
begin XVI' eeuw
Filips de Schone.
Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van Belgie.
Foto A. C. L., Brussel

figuur, die met zwier het beeldwerk vult. Dit werkje,
dat vermoedelijk nog voor 1500 ontstond, wordt thans
bewaard in de Verzameling Ramon Serrano Surier te
Madrid. Het tweede, later , ontstaan en bewaard in het
Kunsthistorisches Museum te Wenen, duet tegenover dit
eerste bij na reactionair aan, precies door het feit dat
de aandacht van de toeschouwer weer enkel en alleen
op het gelaat en op het Orde-juweel wordt gevestigd.
Hetzelfde kan worden gezegd van het XVIe-eeuwse
portretje van de nog zeer jeugdige Filips de Schone,
eveneens in de Koninklijke Musea te Brussel, een portretje dat vermoedelijk als een repliek mag worden beschouwd.
Wat de portretten van niet-vorstelijke Vliesridders dezer
generatie aangaat, kan het volstaan aandacht te vragen
voor twee zeer aparte werkstukken, overigens sterk
uiteenlopend van karakter, zij het dat ze allebei stammen uit de laatste decennia der XVe eeuw.
In de eerste plaats wordt hier bedoeld het ongewoon
charmante portretje van Engelbert II, Graaf van Nas310

sau, Baron van Breda (1451-1504), van de hand van de
zogenaamde Meester van de Vorstenportretten, een anonieme Oudnederlandse schilder, die vooral te Brussel
zijn activiteit lijkt te hebben ontplooid in de jaren
1480-1490, een kunstenaar waaraan vooral Max J. Friedlander en P. Wescher aandacht hebben geschonken.
Het werkje, dat in het Rijksmuseum te Amsterdam
wordt bewaard, draagt onderaan op de originele, met
viooltjes beschilderde omlijsting de inscriptie Engelbert Conte - de - Nassau, bovenaan het, alleszins met omzichtigheid te aanvaarden jaartal 1487. Dit jaartal zou
inderdaad de zeer bijzondere lijstversiering kunnen verklaren : na sedert 1473 Luitenant-generaal van Karel de
Stoute voor Limburg en Brabant te zijn geweest en
later Kamerheer bij Keizer Maximiliaan I, werd Engelbert — under Filips de Schone Stadhouder der Nederlanden geworden — in 1487 bij de Slag van Bethune
door de Fransen verslagen en een tijdlang gevangen
gezet. De viooltjes of pensees zouden dus wel eens
kunnen hebben betekend : Pensez a moi ! Wat hier ook
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van zij, merkwaardig is, dat men weet dat dit schilderijtje zich bij het begin van de XVIIe eeuw nog in
het paleis der Nassau's te Brussel beyond.
Het gaat hier om een in dit overzicht nog niet eerder
ontmoet schema : de Graaf is voorgesteld, als stand
hij achter de lijst waarvan de benedenregel hem lets
boven de middel reikt. De rechterhand laat hij er op
rusten en op zijn geschoeide linker draagt hij een valk.
Dit laatste detail maakt het tot een mooi, zij het niet het
enige bekende voorbeeld, van wat men in het kader
van deze reeks Vliesridder-portretten het valkenierstype zou kunnen noemen.
Het tweede paneeltje is niet minder merkwaardig. Het
behoort weer toe aan de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van Belgie te Brussel en is het werk van een
Anoniem Nederlands meester van rand 1500. De geportretteerde Vliesridder werd geldentificeerd: Guillaume

de Croy, Heer van Chievres, Hertog van Soria en Markies van Aarschot (1458-1521). Hij was de derde zoon
van de bekende Filips de Croy, van wie het Konink312

lijk Museum te Antwerpen het door Van der Weyden
uitgevoerde portret bezit. Guillaume de Croy leidde een
buitengewoon actief leven, under meer in dienst van
Keizer Maximiliaan, die hem in 1486 ridderde. In 1491
werd hij tijdens het Kapittel van de Orde te Mechelen
aangeduid als Ridder van het Gulden Vlies. Dit jaartal
betekent dus voor dit schilderij de terminus post quern
van zijn ontstaan. Na met de Franse koning Karel VIII
te hebben deelgenomen aan diens Italiaanse veldtocht,
werd hij Staatsraad en later Gouverneur der Nederlanden. In 1509 verving hij de Prins van Chimay als
Gouverneur en Eerste Kamerheer van Karel V, op wie
hij ook later nog grote invloed wist uit te oefenen en
die hij in 1517 naar Spanje vergezelde en met grate
behendigheid steunde in de strijd tegen de Hervorming.
Zijn bekwaamheid als staatsman bleek ook vooral uit
de modererende rol die hij speelde in de dikwijls gespannen betrekkingen tussen de Oostenrijks-Duitse en
Franse vorstenhuizen. Dikwijls heeft men gewezen op
de gelddorst, die de schaduwzijde van zijn politieke

Anoniem Nederlands Meester, rond 1500:
Guillaume de Croy, Heer van Chievres.
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie.
Foto A.C.L., Brussel

Gerard Horenbout (toegeschreven) :
Maximilaan I.
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie.
Foto A. C. L., Brussel

Foto Nat. Gall., Ottawa.

Frans of Zuidnederlands Meester, rond 153o :
Onbekende Ridder van het Gulden Vlies.
Ottawa, National Gallery.

kwaliteiten is geweest. Het lijkt wel of de onbekende
meester heeft hier enigermate uitdrukking weten aan
te geven: aan het voile gelaat werd met duidelijk gelokaliseerde schaduwzones een krachtige plastische werking verleend, terwijl de bijna grafisch te noemen wijze
van detailleren — vooral omheen de mond, de stompe
kin en in de plooien van de zware hats — een zeker
gebrek aan raffinement bij het voorgestelde personage
laat veronderstellen. De algemene opbouw verdient
eveneens de aandacht: de figuur werd resoluut evenwijdig met de toeschouwer opgesteld en vult zonder
meer, de valledige benedenhelft van de voorstelling.
Dit is tekenend voor het stadium dat het Gulden-Vliesportret — evenals het portret tout court — rand 1500
was ingetreden, zodat meerdere voorbeelden hiervan
zouden kunnen warden aangeduid. Dit wordt hier tot
slot, slechts met een tweetal en zeer in het kart, andernomen.
Zo vooreerst het in hetzelfde museum als voorgaand
schilderij bewaarde portret van Maximiliaan I (1 459 1519), echtgenoot van Maria van Bourgondie, een portret dat magelijks van de hand is van de Gentse schilder
Gerard Horenbout (voor 1487 — na 1543). Ietwat stroef

Jan Gossaert :
Graaf Floris van Egmont van Buren Ysselsteyn.
Den Haag, Mauritshuis.
Foto Dingjan, Mauritshuis, Den Haag

zit de figuur recht voor de toeschouwer zonder deze
laatste evenwel aan te zien, en met de beide handen
even zichtbaar boven de onderlijst. De hele voorstelling
heeft iets fantasieloos. Merkwaardig mag het dan ook
wel warden geheten, als bijvoorbeeld Joos Van Cleve
(1485 -154o), bij het portretteren van deze zelfde, eerste
niet-Baurgondische grootmeester der Orde van het Gulden Vlies, door in een gelijkaardig schema te vervallen,
dit euvel evenmin wist te omzeilen en slechts moeizaam
in ondergeschikte details enige afwisseling vermocht
te brengen (Wenen, Kunsthistorisch Museum; Madrid,
Prado; Parijs, Musee Jacquemard-Andre; Amsterdam,
Rijksmuseum).
Uitzonderingen bevestigen vanzelfsprekend ook hier de
regel. Zo is het dat een zeer geslaagd anoniem Frans
of Zuidnederlands, rond 153o te dateren portret van
een Onbekende Ridder van het Gulden Vlies, bewaard
in de National Gallery te Ottawa, ontegensprekelijk,
binnen dit schema en ondanks enkele sporen van een
zeker manierisme in de vormgeving — in de handpartijen is dit vooral merkbaar — een huge graad van
monumentaliteit bereikt. De ver doorgedreven en subtiele psychologische ontleding van het model die hier-

mede gepaard gaat, maken dit werk tot een fijn portretstuk, dat meerdere kunsthistorici heeft geintrigeerd.
Namen als Clouet of Jan Gossaert werden naar voor
gebracht : Friedlander opteerde van een Franse herkomst, te meer daar het stuk, in 1925 verworven uit
de Verzameling Graaf de Gouy d'Arsy, zich oorspronkelijk in de Kathedraal van Carpentras beyond.
Een kunstenaar als de zoeven geciteerde Jan Gossaert
(1478-1533/36) ontsnapt dan aan de ontegenzeglijk
dreigende eentonigheid, door, waar het model dit toelaat, zich, als geItalianiseerd proever reeds, te vermeien
in de weergave van het weelderige, geaccidenteerde,
dieuze kostuum. Dit was hem bijvoorbeeld mogelijk
in het portret van Vliesridder Graaf Floris van Egmont
van Buren Ysselsteyn (1469-1539) dat zich in het Mau-
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ritshuis te Den Haag bevindt. Meteen valt dan op,
hoe in de XVI' eeuw het ridderportret de weg van
volkomen verburgerlijking opgaat. In een beeltenis als
deze ontbreekt ten enenmale ingetogenheid en wijding.
Het model poseert nu onverholen, wont zich van zijn
beste zijde en, wat ook heel erg opvalt, kiikt de toeschouwer zelfbewust aan, niet zonder een tikje ijdelheid en zelfvoldaanheid in de blik.
Hier stond de portrettist niet meer voor een zwijgzame,
met hoge waardigheid beklede ridderfiguur, maar voor
een elegant, mondain vertegenwoordiger van het meest
exclusieve deel der toenmalige society. Op dat ogenblik
behoorde het waarachtig Vliesridder-portret, het Vliesridder-portret in XV de-eeuwse, Bourgondische zin,
reeds definitief tot het verleden.

PROF. DR. J. DUVERGER
Hoogleraar aan de Universiteit te Gent

.-_,AATICDDEIEEUWS TAPIEJTWERK
MET DE GESCHEDENI1S VAN
ASOON EN GEDEON
jr-

Tapijtwerk geweven voor de Orde van het Gulden Vlies
of ter herinnering aan die instel.ling is schaars. De
inrichtersi van de Brugse tentoonstelling van 1907 en
van latere exposities betreffende de Bourgondische en
Habsburgse vorsten in de Nederlanden, hebben dat
reeds ondervonden. Zij hadden haast geen andere keus
dan tapijten te tonen, waarop de ketting van de Orde
was te zien, of werk dat, misschien, de vergaderzaal
van het kapittel had versierd...
Dat die ridderorde twee beschermheren had gekend,
werd herhaaldelijk beweerd. Vooral G. Doutrepont
heeft dat dubbel patronaat, nl. dat van de mythologische held Jasoon en van de bijbelse rechter en aanvoerder Gedeon, voorgestaan en naar bewijzen daarvoor
gezocht. Bezitten echter die citaten uit de literatuur,
die daarenboven nog vrij sibyllijns zijn, wel de nodige
overtuigingskracht? Hebben de auteurs ervan geloof gehecht aan de fantastische gegevens die ze 'm.ededeelden?
0. i. kunnen ook de kunstwerken dienaangaande, in
zekere mate, getuigenis geven, vooral tapijtwerk dat zo
dikwijls de opvattingen en 'handelingen van vroeger
tijden, vooral van de late middeleeuwen in beeld heeft
gebracht. Op grond van inventarissen en van bestellingen van legwerk met voorstellingen uit het leven van
Gedeon en Jasoon is bovendien een juister inzicht te
verwerven. Toch hebben deze thema's tot op heden
zelden , de aandacht gaande gemaakt. Er client aan toegevoegd dat het beschikbaar materiaal zeer verspreid
ligt en moeilijk bereikbaar is. Veel meer dan een reeks
aantekeningen mag daarom hier niet verwacht worden.
Een belangrijke chronologische beperking is trouwens

nodig. Alleen gegevens uit de late middeleeuwen betreffende Jasoon en Gedeon konden op voldoende wijze
verwerkt worden. De evolutie van die thema's in de
XVIe en XVIIe eeuw trachten wij elders te belichten. 3

1. De Geschiedenis van Jasoon in de Tapijtkunst.
De legende van jasoon en Medea bevat een bonte afwisseling van avontuurlijke en idyllische episodes,
waarbij ook de magie een grate rol speelde. Aldus was
zij cngetwijfeld geschikt om de middeleeuwse mens te
boeien en om .00k later sukses te oogsten. Wij geven
hier een korte samenvatting van die gestes, niet zozeer
aan de hand van wat antieke schrijvers erover mededeelden als van wat de middeleeuwse auteurs ervan
gemaakt hebben.
Phrixos en zijn zuster Helle, de kinderen van de koning
van Thebe, moesten vluchten uit hun land. Op een
schaap met gouden yacht (vlies) gezonden door Jupiter,
aldus beweert Guillaume Fillastre 4 konden ze de zee
oversteken. Phrixos alleen bereikte het 'eiland Colchos
(Kolchis) waar hij goed onthaald werd en het dier
schonk aan de goden. Aietes, koning van het land en
vader van Medea, die zeer bedreven was in de zwarte
kunst, vertrouwde de bewaking van de tempel met het
schaap toe aan twee vuurspuwende ossen en aan een
vreselijke draak.
Jasoon, een fysisch zeer begaafd en dapper edelman,
de wettige erfgenaam van de kroon van Thessalia, ver,

3 17

Afb. i. Doorniks atelier, Herculestapijt met taferelen uit de jeugd van Jasoon (ca. 1483), - Parijs : Musee des Gobelins.

zocht zijn oom, koning Pelios, hem het rijk over te
dragen, Die beloofde zulks te doen op voorwaarde dat
Jasoon het gulden vlies voor hem veroverde. De held
bouwde een groot schip, dat Argo werd geheten. Een
reeks Griekse helden, de Argonauten genaamd, verge zelden hem op die tocht. Then Jasoon en Hercules voor
Troja waren aangekomen en er rust namen nabij de
stadspoorten, kregen ze bevel van de aldaar regerende
vorst Laomedon onmiddellijk het land te verlaten 5 .
Die belediging was de aanleiding voor Hercules om
later de stad te vernielen.
Toen Jasoon in Kolchis was aangekomen zocht hij
koning. Aietes op en vroeg hem het gulden vlies. De
koning stelde zware voorwaarden. Dank zij de pulp van
Medea, die op Jasoon verliefd werd en aan wie de held
beloofde haar mede te namen naar zijn vaderland, kon
Jasoon doordringen tot het schaap en het dier doden.
De gouden yacht en de kop nam hij mede, doch, volgens
0. de la Marche 6 brak Jasoon zijn woord : hij lieu
Medea achter zonder haar te huwen.
De pogingen om vermeldingen van tapijten met de Geschiedenis van Jasoon te vinden in de geschreven bronnen uit de late middeleeuwen, leverden niet veel op.
Begin 1393 kocht hertog Filips de Stoute van Bourgondie twee tapijten met dat onderwerp in de winkel van
Pierre de Beaumetz te Parijs 7 . Ze waren wellicht niet
de enige exemplaren met dat onderwerp door hem verhandeld. De oppervlakte van beide tapijten was vrij
groot : samen 94 314 vierkante parijse el. Op elk tapijt
waren, voorzeker, verscheidene episodes voorgesteld,
zoals het dan de gewoonte was. Merkwaardig is dat, in
,
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het document, aan de opgave van het onderwerp, wordt
bijgevoegd : comment it conquist la doree toison.
Naderhand werden de beide tapijten nog een paar keren
vermeld in inventarissen van de Bourgondische hertogen. Is het echter wel juist te beweren dat die , beide
stukken pas in 1794 verdwenen tijdens de terugtocht
van de Oostenrijkers uit de Zuidelijke Nederlanden ? 8
Eerst op het einde van de 15e eeuw kunnen wij ander
tapijtwerk met de geschiedenis van Jasoon aanwijzen,
nl. in 1495 in een inventaris van de bezittingen van
Anna van Bretagne 9 . Uit dezelfde tijd misschien stamde
he tapijt, vermeld in 1519 in de nalatenschap van
Maximiliaan van Oostenrijk ". In het veld zag men
onder een gulden boom een man en een vrouw : misschien Jasoon die door Medea werd voorgelicht over
de grote moeilijkheden van de onderneming. Was dat
tapijtwerk een stuk uit een reeks ?
In 1539 werd in de inventaris van koning Jacob V van
Schotland een geschiedenis van Jasoon die het gulden
vlies bemachtigel vermeld, misschien een reeks die
niet later dan het begin van de 16 e eeuw werd vervaardigd. Een dergelijke kamer, mogelijks uit dezelfde
tijd, werd weinige jaren later vermeld in een inventaris
van de hertog van Lorreinen te Nancy 12 . Of een fragment (afb. 4) van deze reeks, of van een repliek ervan,
bewaard bleef wordt verder besproken.
Doch welk tapijtwerk met de geschiedenis van Jasoon
bleef bewaard ? Een laatmiddeleeuwse reeks of zelfs
maar een paar tapijten, die behoren tot een dergelijke
kamer, zijn ons niet bekend. Wel werd in het laatste
decennium de aandacht gevraagd voor tapijtwerk uit

ca. 148o waarop Jasoon en Hercules op weg naar Kolchis worden voorgesteld. De koning van Tr*, die hun
aankomst vernomen heeft, doet hun door een bode bevel geven onmiddellijk te vertrekken (afb. 3). Die voorstelling wordt verduidelijkt niet alleen door een paar
opschriften maar vooral door een vrij uitvoerige titulus,
waarin Jasoon op de eerste plaats is vermeld", en die
voorkomt op het fragment herkomstig uit de collectie
Kath. Deere Butterworth die op 21/23 oktober 1959 te
New-York in de Parke Bernett Galeries werd geveild.
Meer dan een dergelijk tapijt werd geweven : nagenoeg
hetzelfde fragment wat meer besneden aan de linkerkant, wat vollediger aan de rechterkant, doch zonder de
titulus kwam uit de collectie Edgar Speyer in het bezit
van de firma French and 0' en werd tentoongesteld, o. m.
in 1954, in the Winnipeg Art Gallery en in 1961 in he

Afb.

2.

Allentown Art Museum. Evenwel staat het niet volledig
vast dat het stuk uit een Jasoon-reeks stamt. Het kon
ook behoord hebben tot een kamer van de Verwoesting
van Troje of tot een Geschiedenis van Hercules ".
Waarschijnlijker nog behoort een fragment van een
tapijt uit de Burrell collectie in het Museum te Glasgow 15 tot een reeks met de Geschiedenis van Jasoon
(afb. 4). Het opschrift dat, een dertigtal jaren geleden,
misschien vollediger was, werd door Marillier gelezen
als volgt : Jason ad terram Trianorum venit favore
diarum ventum (?). Het tapijt werd ca 1510 geweven,
zoals blijkt uit de kledij, vooral uit de hoofddeksels. Op
de voorgrond ziet men een boot voortgeboomd door
Neptunus met enkele Argonauten aan boord, order wie
Hercules 16 Eolus houdt een doek in de lucht dat als
zeil dienst doet.
.

Doorniks atelier, Hercules verovert het wollen vlies in Hispania (ca. 1 4 83).

Doornik : Musee d'histoire et d'archeologie.

Hebben wij bier te doen met een fragment ofwel van
een tapijt van een Jasoon-reeks uit de hertogelijke verzameling te Nancy ofwel van een repliek ervan ? Wij
zagen reeds dat een dergelijke kamer wellicht uit dezelfde tijd, samen met ander legwerk uit Doornik herkomstig, aldaar in het midden van de 16 e eeuw was
aan te wijzen.
Daarbij beperkt zich echter het resultaat van ons onderzoek ! Vooralsnog zijn niet meer dan twee verschillende
fragmenten aan te wijzen, elk van een mogelijke Jasoon-reeks. Van de ene kamer hebben ook replieken
bestaan.
Jasoon komt ook voor in andere reeksen, nl. de Geschiedenis van de Verwoesting van Troje en de Geschiedenis van Hercules. Deze zijn veelvuldiger in de
geschreven bronnen vermeld en talrijke fragmenten

Afb. 3. Doorniks atelier, Jasoon en Hercules voor de poorten van Troje
(ca. 1185) - Vroegere verzameling Kath. Deere, Butterworth.
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bleven ervan bewaard. Op een tapijt van ca. 1483 met
het laatst vermeld thema (afb. i) is voorgesteld, bovenaan links, de ontmoeting van Jasoon, Hercules en Theseus, die op weg zijn naar het huwelijksfeest van
Peirithoos en Hippodameia. Rechts daarvan dient Hercules aan Jasoon de ridderorde toe. Op hetzelfde tapijt
ziet men verder hoe Hercules de strijd aanbindt tegen
de Kentauren die het feest verstoren en Hippodameia
trachten te roven. Hij worth daarbij gesteund door
Jasoon en Theseus ".
Tot dezelfde reeks behoort ook een ander tapijt, waarop
Jasoon misschien niet voorkwam, doch dat een orumiskenbaar verband vertoont met de Verovering van het
Gulden Vlies. Hercules en Theseus schepen in naar
Spanje om er het wollen vlies te veroveren (afb. 2).
Schapen zouden immers in Griekenland onbekend zijn
geweest. Hercules doodt er de reus die de kudde hoedde
tot grote treurnis van de dochters van. Atlas's. Laten
wij er aan toevoegen dat, zoals R. Lefevre reeds aanstipte 19 die episode uit het leven van Hercules berustte op een vergissing, en de plaats innam van een van de
reuzenwerken van de held : nl. de roof van de gouden
appelen in de thof van de Hesperiden. Die episode komt
ook niet voor onder de zes andere veroveringen van het
Vlies die G. Fillastre wilde beschrijven 20 .
Tenslotte werd Jasoon ncg afgebeeld in allegorische
voorstellingen. Alhoewel hij gewoonlijk niet onder de
Negen Helden werd gerekend 21 kon hij toch aanspraak
maken op een plaats onder de befaamde personaliteiten
en aldus worden voorgesteld op werk als Bonne Renommee. Een dergelijk tapijt ou sont les devises de
,

plusieurs sages comme de Salomon, Jason, Absolon...

was in het begin der XVe eeuw in het bezit van de
Franse koning Karel VI 22 00k in de Allegorie op de
lief de werd hij vermeld naast Hercules, Helena, Herodes
of Salomon 23
Opvailend, ja verrassend is het gebruik van tapij ten
met de Geschiedenis van Jasoon en Medea bij feestelijkheden ter gelegenheid van een vorstelijk huwelijk.
De beide Jasoontapijten, aangekocht door hertog Filips
de Stoute, versierden de feestzaal (Salle du Banquet) bij
het huwelijk van zijn achterkleinzoon Karel de Stoute
met Margareta van York". Toen aartshertogin MarieAntoinette in 1770 uit Oostenrijk naar Parijs kwam als
bruid van de toekomstige koning Lodewijk XVI was
het paviljoen, dat op een eiland nabij Straatsburg was
opgericht, behangen met een nieuwe reeks van Jasoon
en Medea uit het atelier des Gobelins en geweven naar
de cartons van J. F. de Troy 25 ein Beispiel der grasslichsten Hochzeit die jemals vollzogen worden, schreef
Goethe, die de kamer had gezien
In de tweede helft van de 16e eeuw zijn wellicht nieuwe
reeksen met voorstellingen van de gestes van Jasoon
aan te wijzen. In de XVII' eeuw worden ze vrij talrijk.
Doch ca. 1700 zal men zich dikwijls beperken tot een
tafereel in een hele reeks, die beelden bracht uit de
.

.

,

Afb. 4. Doorniks atelier, Jasoon en de Argonauten worden overgezet onder de besclierming van Neptunus en Eolus
(ca. 1550) - Glasgow : Art Gallery, Burrell Collection.

Metamorfosen van Ovidius. Hoeft het gezegd dat al die
voorstellingen geen enkel verband vertonen met de
Ridderorde gesticht door hertog Filips de Goede ?
Uitgebreider navorsingen en grondiger onderzoek van
het bewaarde materiaal kunnen wellicht in zekere mate
aanvullen wat hier over de laatmiddeleeuwse Jasoontapijten werd gezegd. Dat ze het bewijs zullen brengen
dat er veel belangstelling voor dat onderwerp bestond,
in het bijzonder aan het Bourgondische hof, lijkt echter
uitgesloten. Had Olivier de la Marche wellicht gelijk
toen hij schreef dat Filips de Goede se fonda premiere-

ment sur la poeterie de Jason quand it esleva la noble
Toison d'or 26, toch heeft zulks geen terugslag gehad
op bestellingen van tapijtwerk. Men verkoos voor het
hof taferelen uit het leven van Alexander of van Hercules en voorstellingen van de talrijke episodes van de

Verovering van Troje. Hoe geschikt het Jasoon-onderwerp ook is om met zijde en gouddraad te worden uitgebeeld, toch heeft men er meer aandacht aan besteed
in de literatuur en in de togen 27 dan in de tapijtkunst.
Eerst tegen het einde van de XV" eeuw schijnt er meer
interesse te ontluiken voor de gestes van Jasoon, zoals ook voor andere onderwerpen ontleend aan de
antieken 28
Of het vrij zeldzaam uitbeelden van de winnaar van
het gulden vlies iets te maken heeft met het breken
van zijn eed aan Medea, zoals wel eens vermoed werd,
is moeilijk uit te maken. Doch de inschakeling van
Jasoon in bepaalde allegorische tapijten, het gebruik
van de reeks van de Geschiedenis van Jasoon bij sommige feestelijkheden is niet geschikt om die opvatting
kracht bij te zetten 29
.

.
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2.

De Geschiedenis van Gedeon
in de laatmiddeleeuwse tapijtkunst.

Na de vestiging van de Israelieten in het land van
Kanaan kwamen grote veranderingen voor in hun bedrijvigheid en in hun levenswijze. Dit had meermalen
een terugslag op hun godsdienst : de goden van de naburen werden aanbeden. Plaatselijke Baals werden vereerd en Jahweh werd vergeten. Doch, wanneer de Israelieten onder het juk van de naburige volkeren zuchtten, stonden mannen op uit het yolk. Vervuld met de
geest van Jahweh herstelden zij zijn eredienst en bevrijdden de Israelieten. Alhoewel ' Rechters ' geheten,
waren ze in de eerste plaats aanvoerders in de strijd.
In vredestijd oefenden zij de rechtspraak uit.
Een van de voornaamste rechters was Gedeon. Hij redde
zijn yolk uit de onderdrukking der Midjanieten. Tot die
taak werd hij geroepen door een engel van Jahweh,
die hem verscheen. Onder de tekenen, die hem gegeven
werden am zijn ongeloof te overwinnen, zijn vooral die
van de wollen yacht bekend. Deze werd door Gedeon
op de dorsvloer gelegd : de dauw viel alleen op de
yacht, zoals Gedeon gevraagd had, terwijl de grond
droog bleef. In een volgende nacht deed zich precies
het tegenovergestelde voor. Het is tengevolge van dat
dubbel wonder, dat Gedeon later als beschermer van
het Gulden Vlies werd aangeduid. Na het verhaal van
de Bijbel te hebben verteld, voegt Olivier de la Marche
eraan toe : et lors Jedeon se asseura et prig merci

Nostre Seigneur de sa ternptacion et fit sa cotte d'armes
par en devant et derriere de la thoison d'or30 . Trouwens
ook hier kan van gulden vlies gesproken worden, volgens G. Chastellain 31., want het dragen van goud behoort aan de ridders. Bij hen rekent hij blijkbaar
Gedeon.
Enkele episodes uit de Geschiedenis van Gedeon zoals
de Verschijning van de Engel en het Wonder van het
Vlies werden herhaaldelijk afgebeeld. Doch middeleeuwse voorstellingen van het leven van die rechter
zijn zeldzaam 32 . Dit schijnt nog meer het geval te zijn
in de tapijtkunst. De oudste reeks van Gedeon, die wij
tot nog toe in de geschreven bronnen vermeld vonden,
was die besteld in 1449 door hertog Filips de Goede
voor zijn ridderorde van het Gulden Vlies. De hertog
scheen in die jaren er naar te streven om de kapittels
van de orde met nog meer pracht te omringen dan
vroeger 33 . Een reeks kostbare tapijten kon ongetwijfeld
veel daartoe bijdrage, zij kon overigens in andere
omstandigheden dienst bewijzen.
Jean Chevrot, bisschop van Doornik en vertrouwd
raadsheer van de hertog, kocht in 1444 patronen voor
tapijtwerk van Robert Dary, misschien schilder, maar
zeker ook tapijtwever 31 Heeft Chevrot de meester aanbevolen evenals zijn stadsgenoot Jehan de l'Ortie ? In
elk geval, op 16 augustus 1449 sloten beide tapijtwevers een accoord te Sint-Omaars 35 met raadslieden
.

en dienaren van de hertog om binnen de vier jaar, een
reeks van acht tapijten te weven uit wol, zijde, gauden zilverdraad, die vijf en half meter hoog waren. Samen waren ze bijna honderd meter lang 36 ! Dat werk
zou worden gemaakt volgens patronen geleverd door
de bekende Atrechtse schilder Baudouin de Bailleul of
door een beter meester. In feite was Baudouin dienaangaande reeds vroeger gepolst, misschien door Jean
Coustain, kamerknaap van de hertog, die heel wat
invloed had op zijn heer. Ook waren er ontwerpen
voorhanden : op grond daarvan konden de tapijtwevers
bepalen, welke delen met gaud- of zilverdraad dienden
gemaakt te worden.
Eind 1453 werden de tapijten afgeleverd aan Filips de
Goede. In 1456 prijkten ze te 's-Gravenhage, waar then
het kapittel van het Gulden Vlies werd gehouden. Zij
oogstten daar en elders de grootste lof en de meeste
bewondering; beter werk, zegt G. Chastelain, was nooit
te zien geweest aan een koninklijk hof 37 ! De hertog,
misschien om te voorkomen dat replieken van die reeks
werden gemaakt, misschien om de kostbare kamer te
sparen en de kartons te gebruiken als wandversiering
in het dagelijks leven, kocht ze af van de wevers 38 .
Op de tapijten van R. Dary en J. de l'Ortie zag men
de Geschiedenis van Gedeon, of, zoals elders gezegd
wordt, het Gulden Vlies 39 . Waarschijnlijk, meent H.
Goebe1 4°, werd daarvoor geput uit Le songe de la toison
dor, een gedicht dat in 1431 door Michault Caron,
gezegd Taillevent, kamerknaap van Filips de Goede, was
geschreven. Die mening wordt evenwel niet gestaafd.
Kroniekschrijvers, die handelen over de feestelijkheden
te 's-Gravenhage in 1456, over die te Brugge in 1468 en
elders en die wellicht de tapijten zagen, maken gewag
van het wonder van het Vlies, dat werd aangepast aan
de ridderorde
De zeer grote omvang van de kamer laat vermoeden dat
talrijke taferelen erop voorkwamen. Daarover, evenals
wellicht, over de tituli hadden besprekingen plaats gehad bij de bestelling. Daar de tapijten in 1794 verloren
gingen, toen de Oostenrijkse legers op de vlucht sloegen
voor de legers van de Franse revolutie en geen enkele
repliek of zelfs navolging ervan gekend is, blijkt het
onmogelijk langs die weg verdere gegevens te achterhale, Die tapijten werden echter gebruikt, then een
kapittel van de orde werd gehouden. Ook bij andere
plechtigheden, o.m. bij de troonsafstand van Karel V,
zou de zaal behangen zijn geweest met de Gedeon-

reeks 42 . Een gravure van die troonsafstand door Frans
Hogenberg, bewaard in het Prentenkabinet te Brussel,
toont wel een reeks tapijten, die de zaal bekleedden,
dock wat van de voorstelling is te zien, schijn geen verband te hebben met Gedeon of met het Gulden Vlies.
Dat legwerk dateert trouwens onbetwistbaar uit het
midden van de XVI' eeuw. Zijn, wij er misschien beter
aan toe met een miniatuur in het hs. La Toison d'or van
Guillaume Fillastre (Brussel, Kon. Bibliotheek, ms. 9028
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Hiernaast : Margaretha van York v6Or de Sint-Goedelekerk te Brussel.
het hs. 9296 van de Kon. Bibliotheek te Brussel, werkplaats Jan Dreux, te Brussel.
Copyright Kon. Bibl. van Belgie

Afb. 5. Brussels atelier, naar
een carton van de Meester
van de Verlossing van het
Prado, De Annunciatie (detail) met de verschijning van
de Engel aan Gedeon
(ca. 1490).
Pariis : Musee des Arts Decoratifs.

< 41141k1404,.:

f° 6), waarop Karel de Stoute words- voorgesteld die het
kapittel van de orde voorzit 43 ? Ook daar zijn de
wanden bekleed met tapijtwerk waarop, op geregelde
afstand, een grote boom voorkomt die reikt tot aan de
bovenrand van het tapijt. Onder die boom ziet men
personages waarvan de handelingen moeilijk te bepalen
zijn. Het dient erkend dat dergelijke voorstelling enigszins doet denken aan Taillevent, ingeslapen, zoals hij
schrijft, in een mooie boomgaard. In zijn droom ontwaarde hij allerlei taferelen betreffende de ridderorde,
die in zijn gedicht beschreven warden.
Of na de voltooiing van de Gedeonreeks, de belangstelling steeg voor de overwinnaar van de Midjanieten
is niet met zekerheid vast te stellen. 'Togen' met dat
onderwerp hadden plaats niet lang nadien te Atrecht,
te Abbeville, te Dijon". Doch in de andere kunsttakken, vooral in de tapijtkunst is, behoudens een zeld-

zaam tafereel, wellicht geen volledige uitbeelding van
het leven van de Israelitische rechter aan te wijzen.
Eerst tegen het einde van de 15 e of in het begin van
de 16e eeuw is men daartoe overgegaan. Koning Hendrik VIII van Engeland bezat te Hampton Court een
paar Gedeontapijten 45. Ca 1530 werd in het atelier te
Fontainebleau overgegaan door Jean Souyn tot de restauratie van een reeks Gedeontapijten van niet minder
dan elf stuks 46
In het midden van de I6 e eeuw groeit die belangstelling.
In hoever heeft de hervorming ertoe bijgedragen om
meer aandacht te schenken aan Gedeon, groat om zijn
geloof ? 47 Gedeonreeksen warden geweven zowel te
Oudenaarde 48 en te Brussel 49 als te Stuttgart 5° en
elders 51 Ook een reeks van lien stuks was toen in het
bezit van Jeanne Richardot te Gent 52 Wie meer afwisseling wenste, wie het te doen was om een reeks
.
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boeiende taferelen kon ook een kamer met bijbelse
voorstellingen bestellen. Daarin ontbraken evenmin
episodes uit de Geschiedenis van Gedeon, die wanneer
de koper het wenste, tot een reeks konden warden
samengevoegd. In de keizerlijke schatkamer te Wenen
zijn twee dergelijke kamers Bijbelse Geschiedenis bewaard uit de 2 e helft der 16 e eeuw uit het atelier van
de Brusselse meester N. D. W., wel te verstaan indien
het monogram goed ontcijferd is. "
De eerste zes stuks bevatten, naast episodes uit de
geschiedenis van Noe, Abraham, Josue en Jonathan,
ook twee taferelen uit het leven van Gedeon. De engel
van Jahweh verschijnt aan Gedeon die bezig is met
dorsen en deelt hem mede dat hij geroepen is om Israel
te verlossen. Op de achtergrond ziet men het altaar met
het offer van Gedeon. De vlammen schieten op uit de
steer, nadat de engel met de punt van zijn staf het offer
had aangeraakt (afb. 7). Het tweede stuk stelt het uitkiezen van de krijgslieden voor, die met Gedeon tegen
de Midjanieten zullen oprukken.
De andere reeks bestaat uit acht stuks en bevat tapijten met een tafereel uit de geschiedenis van Abraham
en Jacob, drie van Josue en drie van Gedeon. Tot deze
laatste groep behoort het verbrijzelen van het altaar
van Baal en het wonder van het vlies, de verkenning

van het kamp der Midjanieten en de inval in dat kamp
met driehonderd krijgslieden (afb. 8). De Israelieten
rukken vooruit met schallende trompetten en brandende
fakkels. Bij de verraste Midjanieten ontstaat paniek.
Zij zien overal vijanden en doden elkaar.
Doch Gedeon werd ook beschouwd als de heldhaftige
aanvoerder van de Israelieten, die veel faam had verworven en die door Jahweh was uitverkozen en beschermd. Weliswaar werd hij meestal niet vermeld
ander de Negen Helden. Doch uitzonderlijk kwam het
voor dat hij de plaats van Josue innam en dat Gedeon,
samen met David en Judas Macchabeus, de bijbelse
heldenschaar vertegenwoordigde. Was dat misschien het
geval 54 in een tapijt dat door aartshertog Don Alonso
de Aragon aan het Sea te Saragossa was geschonken ?
Die titels brachten ook mede dat aan Gedeon een plaats
kon ingeruimd warden op tapijten met allegorische
voorstelling als die van Fama en van de Eretroon van
Jean Molinet. Op dit laatste stuk dat behoort tot de
verzameling van Mevrouw Wilkinson te Parijs (afb. 6)
en dateert van omstreeks 1515 ziet men Gedeon uiterst
links de trap opstijgen, evenwel niet in krijgsgewaad,
zoals dikwijls het geval is.
Onder de episodes uit de Geschiedenis van Gedeon
hebben sommige, zoals de Verschijning van de Engel
en het Wonder van het Vlies aanleiding gegeven tot
veel talrijker voorstellingen dan de andere, omdat eraan een symbolische betekenis gehecht werd 55 vooral
dan in het kader van de Concordia Veteris en Novi
Testamenti. De Verschijning van de Engel aan Gedeon
was ,a.m. een voorafbeelding van de Annunciatie aan
Maria; Gedeons yacht een symbool van de Onbevlekte
Ontvangenis van de Moeder Gods. Oak in de tapijtkunst zijn een aantal voorbeelden daarvan ,aan te wijzen. Dit is reeds het geval in ten tapijt uit het Musee
des Arts decoratifs te Parijs dat de Boodschap van
de Engel aan Maria voorstelt, wellicht naar een carton
van de Meester van de Verlossing van het Prado, dikwijls geidentificeerd met schilder Vrank van der Stock
uit Brussel. In de rechterbovenhoek zit Gedeon in voile
wapenrusting neergeknield voor de engel (afb. 5).
Gewoonlijk heeft hij de helm naast zich neergezet, dat is
ook het geval in de reeks van de Madonna te Reims.
In de tapijten te Chaise-Dieu draagt hij hem op het
hoofd. Naast Gedeon ligt de uitgestrekte schapenvacht.
Oak in de toenmalige schilderkunst zal men gelijkaardige voorstellingen raantreffen, nl. bij Albrecht Bouts,
Jan Joost van Kalkar en Dirk Vellert, om niet te gewagen van de latere Marten van Heemskerk.
,

Afb. 6. De Eretroon, naar Jean Molinet, detail (ca. 1515).
Parijs : Coll. Mevr. Tudor Wilkinson.

Tapijten met de Geschiedenis van Gedeon, wij zegden
het reeds, werden blijkbaar niet in groat aantal geweven. Slechts eenmaal heeft de ridderorde van het
Gulden Vlies een terugslag op de tapijtkunst uitgeoefend; nl. in 1449 met de bestelling van de Gedeonreeks bij Robert Dary en Jehan de l'Ortie. Ander leg-
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Afb. 7. Brussels atelier, De Engel verschijnt aan Gedeon
Wenen : Gobelinsammlung.
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werk met dat onderwerp heeft wellicht niets gemeens
gehad met die orde. Hoeft daarbij te warden gevoegd
dat niets valt aan te wijzen in het bewaard tapijtwerk
betreffende een patronaat van Jasoon naast dat van
Gedeon, noch betreffende een wederzijdse beInvloeding
van de geschiedenis van die twee helden ?
De belangstelling van de Israelietische rechter groeide
eerst in de 16e eeuw, toen voorstellingen uit het OudTestament zeer in trek waren 56. Dan was ook een
strekking merkbaar om nauwkeuriger de tekst van de
bijbel te vertolken, zoals eveneens in de geschiedenis
van Jasoon het relaas van de antieke auteurs van dichtbij gevolgd werden. De fantastische verhalen van de
middeleeuwse schrijvers hadden dan meestal afgedaan.
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Afb. 8. Brussels atelier, Gedeon en zijn krijgslieden verslaan de Midjanieten, Wenen : Gobelinssammlung.
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45 Two peces of course tapestrie of Gedeon (W. G.
Thomson, o.c., blz. 25o). Ook Isabella van Castillie bezat bij haar afsterven in 1504: un patio de Cama de Jedeon,
van 3o el. Zie F. J. Sanchez Canton, Libros, tapices y
cuadros que colecciono Isabel la Catolica. Madrid, 1950,
blz. 145.
46 L. Roblot-Delondre, /.c., blz. 72.
47 Zie J. J. M. Timmers, Symboliek en iconographie der
christelijke kunst. Roermond, 1947, nr 129.

48 Een reeks van acht stuks werd er in beslag genomen.
Zie L. Roblot-Delondre, /.c., nr CL.
49 Aldus de reeks te Chateaudun (zie J. Duverger en J.
Chateaudun., o.c.) en de
Versyp, Tapisseries flamandes
reeks van Frans G e u b e 1 s te Albaracin (zie Manuel
M c r a , Tapices de Albaracin. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905, II, blz. 97 v1g.
5 " NI. door Jacob de Carmes ca. 1568 voor rekening van
de hertog Christoph van Wiirtemberg cfr. H. G o e b e 1,
o. c., III 1, blz. 201, 229.
51 Ook in andere Duitse steden, misschien door Vlaamse
legwerkers, werden toen Gedeontapijten geweven. Cfr. H.
Goebel, o.c., 111 2, blz. 128.
52 Zie L. Roblot-Delondre, /.c. blz. 72.
53 E. Von Birk, Inventar der im Besitze des a. h. Kaiser-

a

hauses befindlichen Tapeten. Jahrbuch d. Kunsthist. Samrnlungen d. a. h. Kaiserhauses, II (1884) nrs LXVII en LXVIII.
54 Daar gesproken wordt van de 'hystoria de Gedeon',
kunnen ook een of meer episodes uit zijn levee afgebeeld
zijn geweest. Dit citaat danken wij aan Mevr. L. Beauvois-

Faure.
Zie L. R e a u, o. c., II 1, blz. 230; — J. J. M. Timmers, o.c., nrs 400, 449, 975.
56 Zie K. Smits, De iconografie van de Nederlandse Primitieven. Amsterdam-Brussel, 1933, blz. 235.
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HET GILDIEN
De eretekens en emblemen van het Gulden Vlies —
halssnoer, vlies en vuurslag — komen voor op munten,
medailles en penningen. Maar in feite bezit het Gulden
Vlies geen penningkunde; het heeft zelf geen enkel
metalen document uitgegeven, zoals het gebruikelijk
was bij andere ridderorden. M.V. Tourneur heeft goed
aangetoond dat men niet kan spreken van de penningkunde van het Gulden Vlies, maar slechts van penningkunde in verband met het Gulden Vlies 1 . Ons doel
is dus op zoek te gaan naar het Gulden Vlies in de
penningkunde.
Op ontelbare monumenten uit de penningkunde vindt
men het halssnoer, het juweel en het vuurslag van het
Gulden Vlies terug 2 . Deze figuren kunnen natuurlijk
niet die hoge decoratieve waarde bezitten, die ze uitstralen op wapenrustingen, geschilderde portretten, glasramen en kunststukken uit de goudsmederij. Vorm en
grootte van de munten en penningen laten dat vanzelfsprekend niet toe.
Het wapenschild van de vorsten der Nederlanden wordt
gewoonlijk omlijst door het halssnoer van de Orde.
Het kruis op de achterzijde van de munten draagt het
vuurijzer in het centrum of wordt er helemaal door omcirkeld. Dit insigne leidt de legenden van zekere munten in, onder andere bij de kronen en blanken, door
Filips de Goede te Dijon geslagen, de halve en kwart
groten van Holland; het was ook het teken van het
Naamse atelier.
Zeer vaak wordt het schild op een Sint-Andrieskruis
— het zogenaamde Bourgondische kruis geplaatst.
De heilige zelf, beschermheilige van de Orde, wordt afgebeeld op de Sint-Andriesgulden van Filips de Goede,
Karel de Stoute, Maria van Bourgondie en Flips de
Schone.
De lijst van de munten, waarop de emblemen van het
Gulden Vlies voorkomen, zou zeer lang worden, zonder dat deze munten ten andere rechtstreeks betrekking
hebben met de Orde zelf. Het decoratief element is
vaak geslaagd, bvb. aan board van het schip, versierd
met de juwelen van het Vlies, dat voorkomt op de
Bourgondisehe nobel van Filips de Schone voor Nederland.3
Het past bij de aanvang van deze bijdrage gewag te
maken van een bewonderenswaardig kunstwerk, dat
jammer genoeg siechts bekend is door een afdruk in
een verzameling uit het begin van de zeventiende eeuw.
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N DE MUNT
Het is een medaille van het type der gouden rijders van
Filips de Goede, verordend in 1434 en geslagen in Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Holland. Men bemerkt op de voorzijde de hertog van Bourgondie, gewapend, het zwaard geheven, op een dravend paard,
waarvan het rugkleed bezaaid is met vuurijzers, waaruit kleine vonken spatten. (Gaud - 0,989 61 mm
-

105 g 26) (fig. i)

Het gaat hier zeker niet om een persoonlijke beeldenaar,
maar om een type, ge1nspireerd door de ridderzegels.
Van de stichter van de Orde van het Gulden Vlies
bezit men slechts een enkel portret in medaille, en dan
nog is het een hersteld stuk uit de zeventiende eeuw...

De eretekens van het Gulden Vlies hebben hun naam
gegeven aan munten : vlies en vuurijzer.
Het gouden en het zilveren vlies danker hun ontstaan
aan Filips de Schone. Wij zullen deze beide munten
even bespreken.
Gouden vlies. — Filips de Schone, 7de uitgifte (14961 499), goud, 4 g 49, gehalte 0,992, koers 48 sols.
Voorzijde : gekroond schild van Oostenrijk-Bourgondie. Keerzijde : twee klauwende leeuwen, naar elkaar
gekeerd, die een vuurijzer houden. Men kent idit stuk
enkel voor Vlaanderen; het Brugse atelier sloeg er 2.689
exemplaren van (VGH 107 5). (fig. 2)
Het gouden vlies van de 8e uitgave van Filips de Schone
(1499-1506) is van een ander type; op de voorzijde:
schild van Oostenrijk-Bourgondie, bekroond en omringd door het halssnoer van het Gulden Vlies en gehouden door twee leeuwen; keerzijde: een gebloemd
kruis, dat geplaatst is in vier, in een vierkant geschikte
lobben (VGH 114). Dit vlies werd geslagen in Brabant
(Mechels atelier 776; Antwerps atelier 52.976), in
Vlaanderen (Brugs atelier 53.325), in Holland en te
Namen (4.064 exemplaren). (fig. 3)
Karel V liet op zijn beurt ook vliezen van dit tweede
type slaan voor Brabant en Vlaanderen (VGH 168).
Het randschrift luidt: Diligite justitiam qui judicatis
terram, getrokken uit het Boek der Wijsheid, I, 1.
Er bestaan exemplaren van 1513, die dit randschrift
zowel op de voor- als op de keerzijde dragen. (fig. 4)
Bij gelegenheid van het vervaardigen van nieuwe soorten, ontvingen de Muntmeesters en leden van de Rekenkamer, bij wijze van vergoeding, een bepaald gewicht
-

EN PENNIINIGKUNDE
aan metaal. Ten tijde van de Bourgondische hertogen
werd dit geschenk gepresenteerd ander vorm van een
stuk met grate voorsnede, bekend onder de naam
' token'. Fig. 5 toont er ons ieen van de achtste uitgave
van Filips de Schone voor Brabant (goud - 43 mm - 48
g 70).

Zilveren vlies. — Filips de Schone, T ae uitgave (14961499), zilver, 3 g 4o, gehalte 0,878, koers 3 stuivers
(VGH lio).
Voorzijde : schild Oostenrijk-Bourgondie onder een
kroon. Keerzijde: het juweel van het Gulden Vlies,
onder twee vuurijzers. Dit stuk werd te Antwerpen geslagen voor Brabant (1.093.320), te Brugge voor Vlaanderen (40.054) en te Dordrecht voor Holland. (fig. 6)
Tijdens de achtste uitgifte (1499-1506) werden zilveren
vliezen van het zelfde type gesmeed in Brabant
(583.516) en in Holland. (VGH 117).
Tijdens ‘de zelfde periode werden te Maastricht voor
Brabant (106.272), in Vlaanderen (295.375) en in Holland zilveren vliezen geslagen met op de voorzijde het
gekroonde schild, omgeven door het halssnoer en op de
keerzijde een gebloemd kruis (VGH 118).
Het randschrift van het zilveren vlies is : Inicium sapientix timor Domini (psalm iio, vers 10).

Dubbel vuurijzer
Het type vuurijzer, dat men kan zien op het dubbele
vuurijzer, werd tot stand gebracht bij verordening van
27 oktober 1474.
Voorzijde : twee naar elkaar gekeerde leeuwen, zittend
ander een vuurijzer en vonken. Het enkele vuurijzer
draagt op de voorzijde een zittende leeuw, die een Oostenrijk-Bourgondisch schild houdt.
Het dubbel vuurijzer (zilver - 3 g o6
gehalte 0,798)
(fig. 7) werd uitgegeven door Karel de Stoute in Brabant (Antwerpen 3.964.175), in Gelderland (Nijmegen
150.000), in Vlaanderen (Brugge 2.117.662) (VGH 34);
(fig. 8) door Maria van Bourgondie in Brabant
(7.957.650), in Gelderland (26.064), in Vlaanderen
(5.296.200) en in Holland (meer dan 617.705) (VGH
-

fig. z : Medaille van het type gouden Hider van Filips
de Goede.
fig. 2 Gouden vlies van Filips de Schone.
fig. 3 : Gouden vlies van Filips de Schone, 2 e type.
fig. 4 : Gouden vlies van Karel V.
:

5

6

39); door Filips de Schone, van 1482 tot 1487, in Brabant (1.741.690), in Gelderland (163.670), in Vlaanderen (1.624.025) en in Holland (654.654) (VGH 52); van
1492 tot 1496 in Brabant (678.131), in Gelderland
(Mechels atelier 851.003), in Vlaanderen (341.040) en
in Holland (VGH 97). (fig. 9)
Het randschrift van het dubbel vuurijzer is Salvum
fac populum tuum Domine (psalm 27, vers 9).
In 1487 stonden de Vlaamse steden op tegen het gezag van keizer Maximiliaan. De Stad Gent werd door
de Franse koning gemachtigd munt te slaan in naam
van de aartshertog Filips. Ondermeer gaf Gent ook
dubbele vuurijzers uit van het zelfde type met het
woord GANDA als opschrift en met als randschrift
Fiat pax in virtute tua (VGH 146). (fig. 10)

Het lag voor de hand dat Sint-Andries, schutsp 3troon
van de Orde, zou voorkomen op de muntstukken van
de Nederlanden in het Bourgondische tijdvak. De Bourgondische gulden en halve gulden hebben Sint-Andries
als
type, het hoofd met een nimbus omgeven, rechtop
7
staand, terwij1 hij een groot kruis voor zich uit houdt.
Grote hoeveelheden van deze stukken werden geslagen
door Filips de Goede, Karel de Stoute, Maria van
Bcurgondie en Filips de Schone. Door laatstgenoemde
werd ook een ander type uitgegeven met op de keerzijde Sint-Andries, die een groot kruis vasthoudt, terzich voor hem een Oostenrijk-Bourgondisch schild
8
bevindt.
Speciaal moeten wij de mooie Sint-Andriesmunt vermelden, die in 1487 in Holland werd uitgegeven (1.751
exemplaren) (VGH 66-6). Op de voorzijde: een rechtopstaande Sint-Andries, die een boek houdt en achter
hem een kruis van knoestige stokken. Keerzijde: Schild
Oostenrijk-Bourgondie, geplaatst op een gebloemd
kruis. Legende: Sancte Andrea filios protege tuos; Ama
9
justitiam pacem et defende populum tuum. (fig. ii)
Het is eigenlijk onbegonnen werk alle munten te beschrijven, waarop een of ander embleem van het Gulden Vlies voorkomt. Onthouden wij de dubbele en
enkele griffoen van Filips de Schone. Eerstgenoemde
(fig. 12) draagt twee neerzittende, naar elkaar gekeerde
griffoenen, die in hun klauwen het vuurijzer en de
10 vuursteen houden. De enkele (fig. 13) vertoont een
klimmende griffoen, die in een klauw het vuurijzer
houdt en in de andere de vuursteen. Het randschrift
op de keerzijde is veelbetekenend : Deum plus ama

quam argentum.
Vermelden wij verder nog de Naamse maille van Karel
V met het vonkende vuurijzer ander een kroon; de
realen en de duiten van de aartshertogen Albrecht en

fig. 5 : Kenteken van het Gulden Vlies.
fig. 6 : Zilveren vlies van Filips de Schone.
fig. 7 : Dubbel vuurijzer van Karel de Stoute.
fig. 8 : Dubbel vuurijzer van Maria van Bourgondie.
fig. 9 : Dubbel vuurijzer van Filips de Schone.
fig. so : Dubbel vuurijzer van de Stad Gent.
fig. zi : Sint-Andries-gulden.

Isabella, waarop het juweel van het Gulden Vlies vastgehaakt is aan een kruis of aan een gekroond vuurijzer.
Het vuurijzer, dat het juweel van het Gulden Vlies
draagt, komt oak nog voor op die realen, welke de
aartshertog Filips liet uitvoeren in 1505 (fig. 14), in
Brabant (203.866) en in Vlaanderen (209.520, VGH
165), ten einde zich van geld to voorzien voor zijn
reis in Spanje, en op die welke het Antwerpse atelier
sloeg in 1517 (fig. 15) voor Karel, toen hij koning van
Castillie werd (175.000 realen, 50.000 halve realen,
25.000 kwart realen, VGH 203-205).
Filips de Goede plaatste het vuurijzer op verscheidene
munten, die hij, in het atelier van Dijon, liet slaan in
naam van Koning Karel VII. Wij vermelden : i) gouden
schild met vuurijzer (1442) : het vuurijzer boven de opschriften, het kruis op de keerzijde omgeven en ingesloten door twee kroontjes en twee vuurijzers. Varianten: schild op de voorzijde, geflankeerd door twee
vuurijzers; vuurijzer in het midden van het kruis op
de keerzijde; 2) de blanke met het vuurijzer, in de
teksten genoemd blan aux fusilz, met initiaal vuurijzer
of geplaatst in het centrum van het kruis, naast het
schild of in de omgeving van het kruis; 3) de halve
blanke, met initiaal vuurijzer, met het kruis op de keerzijde omgeven door een lelie en een vuurijzer; 4) de
Doornikse penning met initiaal vuurijzer (zonder twijfel geslagen na juni 1456). 4
Pirenne schrijft dat le briquet de Bourgogne, jusqu'au
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13

14

milieu du XVIme siecle, a servi d'embleme national aux
provinces beiges... qu'il a ete si longtemps le symbole le plus significatif de leur unite politique. De vorsten der Nederlanden behielden het nog lange tijd op
hun munten : het type Bourgondische kruis, dat in het
midden cen vuurijzer draagt, waaraan het juweel van
het Gulden Vlies hangt, zal de patagon van de Aartshertogen versieren (fig. 16), evenals die van de koningen. Filips IV, Karel II, Filips V, Karel III, de kroon van 15
Frans I, Maria-Theresia, Jozef II en Frans II (17921 794).

Het ligt voor de hand dat de gezagdragers van het
Gulden Vlies op de beeldenaars, net zoals op andere
portretten, de eretekens van de orde dragen. En het is
even vanzelfsprekend dat hun wapenschild cmkranst
wordt door het halssnoer van de orde. Indien men de
medailles overziet van de personages, die hoogwaardigheidsbekleders van het Gulden Vlies waren, dan zou
men achtereenvolgens ontmoeten: Filips de Goede, stichter en eerste hoofd; Karel de Stoute, tweede hoofd;
Maximiliaan van Oostenrijk, derde hoofd; Filips de
Schone, vierde hoofd; Karel V, vijfde hoofd; Filips II,
zesde hoofd; Filips III, zevende hoofd. Doch het is

fig. 12 : Dubbele griffoen van Filips de Schone.
fig. 13 : Griffoen van Filips de Schone.
fig. 14 : Spaanse reaal van de Aartshertog Filips.
fig. 15 : Spaanse reaal en halve reaal van Karel V.
fig. 16 : Patagon van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

niet in hun hoedanigheid van hoofd van het Gulden
Vlies, dat zij deze medailles ontvangen of besteld
hebben.
Onder de riddermedailles zijn te vermelden: Alfons V
17 van Aragon, ridder verkozen tijdens het zesde kapittel
(Gent, 1 445), door Pisanello; Antoon van Bourgondie,
verkozen bij het negende kapittel (Den Haag, 1456),
door Jehan de Candida; de hertog van Alva, verkozen
bij het eenentwintigste kapittel (Utrecht, 1546), door
P. P. Romano; Willem de Zwijger, verkozen bij het
tweeentwintigste kapittel (Antwerpen, 1555), door
Koenraad Bloc; er zijn nog andere medailles, doch deze
werden niet speciaal uitgegeven om te herinneren aan
een verkiezing.
Het is niet gemakkelijk daaruit een keuze te doen. Wij
zullen ons beperken tot de volgende medailles : Filips
de Goede, stichter; Karel de Stoute, souverein hoofd;
Karel V, souverein hoofd; Charles-Philippe de Croy,
ridder; Viglius Zuichem y Aytta, kanselier; Nicolas
Grudius, griffier. Op die wijze zijn dan hoof den, ridders
is
en officieren van de Orde vertegenwoordigd. 5
1.

Filips de Goede, stichter en eerste hoofd van het
Gulden Vlies.

Graveur : Adriaan Waterloos (1600-1684). Zilver, 41
mm. (fig 17).
PHILIPP : D: G: DVX : BVRG : LOT : BRA : CO : FLA:
Z. Linkse, driekwartbuste van Filips de Goede, op het
hoofd de zgn. Bourgondische muts, gekleed met een
sluitjas met kleine plooien en met een mantel, het grote
halssnoer van het Gulden Vlies om de schouders.
Keerzijde : AVTRE NARAY AVTRE NARAY
AVTRE NARAY. Vuurslag, ondersteund door twee
Bourgondische staven, kruisgewijze geplaatst onder de
hertogelijke kroon; in het veld : vonken; onderaan :
bloemwerk.
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2. Karel de Stoute, tweede hoofd van het Gulden Vlies.
Graveur : Jehan de Candida, secretaris van de hertog
voor Latijnse letteren, 1474. Zilver, 36 mm. (fig. 18)
DVX KAROLVS-BVRGVNDVS. Rechtse kop van Karel de Stoute, onder een laurierkroon, vastgemaakt aan
een lint.
Keerzijde: in een loverkroon, in het met vonken bezaaide hart, de ram van het Gulden Vlies, gehurkt tussen twee vuurslagen, die vlammen sproeien; op de
vuurslagen, in uitholling : AVREVM-VELLVS; in het
veld : IE LAY EMPRINS-BIEN EN AVIENGNE.

3. Karel V, vijfde hoofd van het Gulden Vlies.
20

Graveur : een medailleur uit Utrecht (volgens F. Van
Mieris), Koenraad Meit van Worms (volgens R. Gaettens), z.d. (1516-?). Klokspijs, 54 mm. (fig. 19)

fig. 17 : Filips de Goede door Adriaan Waterloos.
fig. 18 : Karel de Stoute door Jehan de Candida.
fig. 19 : Karel V (Hollands werk).
fig. 20 : Charles-Philippe de Croy, door Jacques Jongheling.

CHARLES • R • DE • CASTILIS • LEEON • GRENADE
• ARRAGON • NAVERRE • CEILIS. Linkse driekwartbuste van Karel V, op het hoofd een 'Duitse' muts,
gekleed met een bontmantel, in de rechter hand een
handschoen, het halssnoer van het Gulden Vlies om
de schouders.
Keerzijde: wapenschild, bekroond met de dubbele keizerlijke arend, omkranst door het halssnoer van het
Gulden Vlies; terzijde daarvan: Herculeskolommen en
twee Bourgondische kruisen; in een wimpel: PLVS
OVTRE.
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4. Charles-Philippe de Croy, hertog van Aarschot, prins
van Chimay, enz., ridder gekozen bij het Antwerps
kapittel.
Graveur: Jacques Jongheling, 1.6a, Zilver, 40 mm.
(fig. 2o)
CHARLES PHLES DE CROY MARQVIS DE HAVRE.
Rechtse buste van Charles-Philippe de Croy, geharnast
en bekleed, met brede geplooide halskraag, het Vlies
opgehangen aan een lint.
Keerzijde: bloemwerk, SANS FIN CROY i6oi gekroond
prinselijk wapenschild, omkranst door het halssnoer
van het Gulden Vlies.

5. Viglius d'Aytta, van Zuichem, proost van Sint-Baafs,
voorzitter van Geheime Raad en Raad van State,
kanselier van het Gulden Vlies.
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Graveur : Jacques Jongheling, 1568. Zilver, 55 mm.
(fig. 21).
VIGLIVS PR1EP • 5 • BAV • PRAS • SECR • CON •
R • MA • ET • CAN • ORD • AV • VEL. Rechts buste
van Viglius, op het hoofd een muts met neergeslagen
randen, gekleed met een wambuis en een mantel met
pelskraag; in dit snit van de buste : JET • LXII.
Keerzijde: VITA MORTALIVM VIGILLA. Schild, rond
uitgesneden met de wapens van Viglius (gebonden
graangarve), waarboven een getraliede helm en een
links, gehelmd hoofd met dekkleden.
Na de dood van zijn vrouw ontving Viglius in 1562 de
hogere wijdingen uit de handen van Granvelle, aartsbisschop van Mechelen. De kanselier moest 'tot prelaat
aangesteld zijn ofwel een leek zijn van 'hoge eerbiedwaardigheid en ervaring'. (L. Hommel).
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6. Nicolas Grudius, griffier van het Gulden Vlies.
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Graveur:
(fig. 22)

Janus

Secundus, 1534 1535. Zilver, 28 mm.
-

N • NICOL • GRUDIVS. Linkse, naakte, gelauwerde
en geprofileerde buste van Nicolas Grudius.

fig.
fig.
fig.
fig.

Viglius door Jacques Jongheling.
Nicolaas Grudius door Janus Secundus.
23 : Blijde inkomst van Karel V te Doornik.
24 : Penning met wapenspreuk van de hertogen van
Bourgondie.
fig. 25 : Penning met wapenspreuk van de ridifers van het
Gulden Vlies.
fig. 26 Penning van Karel de Stoute.
21
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Keerzijde: ANNA COBELLA. Rechtse profielbuste van
Anna Cobella, de haren achter het hoofd gevlochten
27
en terugvallend in drie vlechten op de linkerschouder.
Nicolas Everardi of Everaerts, vierde van de acht kinderen van Nicolas Everardi, voorzitter van de Grote
Raad van Mechelen, werd te Leuven geboren; om die
reden liet hij zich Grudius noemen. Hij was griffier van
de Orde van het Gulden Vlies van 1549 tot 1572. De
statuten van de Orde, opgesteld in de 'Bourgondische'
taal, werden in het Latijn vertaald om ze meer verstaanbaar te maken voor chevaliers estrangers. De overlevering schrijft de Latijnse vertaling — echter zonder
28
bewijs — toe aan Nicolas Grudius, omdat hij 156o,
datum van de eerste Latijnse uitgave (Antwerpen, 156o)
griffier van de Orde was. De griffier, homme notable
et habile clercq, moest Latijn, Frans en Diets kennen.
De medaille gaat de benoeming van Grudius tot griffier
vooraf. In mei 1534 werd Grudius door Karel V met
een zending in Spanje belast. Janus Secundus, zijn
zijn broer, ging hem vervoegen in gezelschap van
zijn schoonzuster Anna Cobella. Deze laatste stierf er.
29
Janus Secundus modelleerde een medaille met de beeldenaar van de overledene en plaatste op de andere
zij de het portret van haar echtgenoot.
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De legpenningen (jetons), die doorgaans rekenvoorwerpen waren, werden vaak versierd met de kentekens
van het Gulden Vlies. De figuren en de taferelen, die
er op voorkomen, herinneren dikwijls aan gebeurtenissen uit die periode. Nochtans komt geen enkele penning,
die wij kennen, rechtstreeks voort uit de orde van het
Gulden Vlies. Er is helemaal geen reden in de penning,
gedateerd 1532 (fig. 23), een verband te zien met het
houden van het kapittel van de Orde in Doornik, bij
gelegenheid van de intocht van Karel V aldaar. Men
citeert ook nog een penning van 1556, waarop de
buste van Filips II voorkomt, en op de keerzijde een
vuurslag onder een vonkenregen, die uit een walk
sproeit.
Het is mij onmogelijk hier, ook al was het maar zeer
bondig, de historiek van deze monetaire stukken te
schetsen. De penningen zijn vanaf de dertiende eeuw
rekeninstrumenten geworden en zij bleven het tot op
het einde van de achttiende eeuw. Voor het gewoon
gebruik had men meestal penningen in leder. Van
Olivier de la Marche weet men dat Karel de Stoute zich
bij het rekenen bediende van gouden penningen, terwijl zijn functionarissen er zilveren gebruikten.
Laten wij ons, tussen de uitzonderlijk talrijke figuren
en symbolen, die de penningen versieren, beperken tot
enkele, die het Gulden Vlies oproepen.
Eerst en vooral bestaat er een penning van i5oi (fig.
24), die al de kentekens van de orde van het Gulden

fig. 27 : Brabantse rekenpenning.
fig. 28 : Financien-penning, 1516.
fig. 29 : Financien-penning, 1520.
fig. 3o : Penning van de Rekenkamer te Mechelen.
fig. 31 : Tegenmerk voor munten.
fig. 32 : Stuk van acht reaal met tegenmerk.
fig. 33 : Dubbele reaal met tegenmerk.

Vlies draagt en, wat meer is, de woorden, die doorgaan voor de wapenspreuk van de Bourgondische hertogen. Op de ene zijde : ANTE FERIT QVAM FLAMMA MICET, een grate vuurslag en de vuursteen met
vonken; op de andere zijde : PRETIVM NON VILE
LABORVM, en de ram, opgehangen aan een band.
Het devies van de ridders der Orde (Sans blame) kan
men lezen op de penning (fig. 25) die op de voorzijde
Sint-Andries met zijn kruis voorstelt en de inscriptie
draagt MONIOIE SANS BLAME VIVE BOVRG. Op
de keerzijde : twee vuurslagen en vlies met de woorden
VIVE LE GENTIL DVC DE BOVR VIV'.
Op een penning uit de 'boekhouding' van Karel de
Stout: (fig. 26) — wellicht deze, waarvan Olivier de la
Marche spreekt — bemerken wij de wapenspreuk van
de hertog IE LAI EMPRINS AVTRE NARAI, rand een
Bourgondisch kruis, geflankeerd door vuurslagen, die
het vlies ondersteunen; op de keerzijde drie vuurslagen
met drie C's.
Onder de penningen, die gediend hebben in de Rekenkamers van Vlaanderen en Brabant, alsook in de bureaus van financien, komen er veel voor, die de kentekens van het Gulden Vlies dragen, bijvoorbeeld de
rekenpenningen in Brabant uit de periode van Filips
de Goede (fig. 27) en deze van de financies, respectievelijk gedateerd 1516 en 152o (fig. 28 en 29).
Vermelden wij, onder andere, nog de penningen van
de Rekenkamer, die gedurende twee korte perioden
— van 1473 tot 1479 en van 1496 tot 1498 — te Mechelen gevestigd was en die de Rekenkamers van Brabant,
Vlaanderen en Holland in een enkele samenbracht, dit
om het afhandelen van ,de zaken te bespoedigen. De
penningen, die in de ateliers van Antwerpen en Brugge
vervaardigd werden voor gebruik in deze Kamer, vertonen types, die ontleend zijn aan de emblemen van
het Gulden Vlies. Op een van deze, uit de tijd van
Maria van Bourgondie, ziet men op de voorzijde een
vlies, twee vuurslagen en vonken ; op de keerzijde: een
vuurslag, die vonken verspreidt boven een vuurbekken.
(fig. 3o)
Om te sluiten hebben wij hier nog een tegenmerk van
het Gulden Vliestype, dat bestemd was om de kwaliteit
van geldstukken na te gaan. Het is bekend dat de vorsten der Nederlanden er naar streefden aan het land
een juiste en stabiele munt te schenken. Het kwam
er op aan de omloop van lichte of vervalste stukken
te voorkomen, evenals het in omloop brengen ervan
aan een prijs, die ihun intrinsieke waarde overtrof.
Onder de geldstukken, die aan controle onderworpen
waren, bevonden zich de Spaanse, Mexicaanse en Peruviaanse realen. Om de gebruikers toe te laten de aanvaardbare stukken te onderscheiden van deze waarvan
het gewicht of de kwaliteit te wensen over lieten, nam
men zijn toevlucht tot het tegenmerk. Op 28 oktober
1651 werd een voorschrift uitgevaardigd, waarbij het

aanbrengen van een waarborgstempel voorgeschreven
werd. De tekening ervan wordt aangegeven in de
eerste proef van 20 februari 1652, gedrukt te Antwerpen door Hieronymus Verdussen (fig. 31). Dit tegenmerk draagt het juweel van het Gulden Vlies, opgehangen aan twee aan elkaar verbonden vuurslagen,
met elk een vonk. Men bemerkt het op het stuk van
acht reaal en op de dubbele reaal, hierbij afgedrukt
(fig. 32 en 33).
Dit onderzoek van muntstukken, medailles en penningen,

lieu ons toe vast te stellen dat, gedurende verscheidene
eeuwen, het Gulden Vlies op deze stukken uit de penning- en muntkunde niet enkel voorkomt als ' decoratief ' element', doch eveneens als 'nationaal embleem
Brussel, 5 mei 1962.
Illustratie :
1 Revue beige de numismatique, 1882, pl. XVI.
2 Catalogus van de verzameling Vernier te Rijsel.
3, 7, 8, io, 17-23, 32, 33 Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
5, 3o Koninklijk Penningkabinet te Den Haag.
4, 6, 9, 14-16 A. de Witte, Histoire monetaire du Brabant.
11-13 H. Enno van Gelder & M. Hoc, Les monnaies des
Pays-Bas bourguignons et espagnols (VGH)
24-29 J.-F. Dugniolle, Le jeton historique des dix-sept provinces des Pays-Bas.
Zie V. Tourneur, La numismatique a l'Exposition de la
Toison in Les chefs-d'cruvre d'Art ancien a l'exposition de
la Toison d'or a Bruges en 1907, Brussel, 1908, pag. 237-253,
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pl. 98-101. De catalogus van de sectie penningkunde van
deze tentoonstelling werd opgesteld door A. de Witte. Een
retrospectieve van het Gulden Vlies, die de periode 14291 559 omvatte, had te Rijsel plaats van 5 tot 20 mei 1951;
daarvan werd eveneens een geillustreerde catalogus uitgegeven.
2 Baron Stalins (Origine et histoire de la famille Stalins de

Flandre depuis le Xlle siecle et du briquet heraldique dit de
Bourgogne ou fusil de la Toison d'Or, deel 1 1939) heeft
,

het gebruik van het vuurslag op wapenuitrustingen, mobilier, tapijten, en zo meer, laten uitkomen, evenals in de
penningkunde. (pag. 187-205). Het vuurslag scheen er
slechts op voor te komen als ornementation decorative.
Men weet dat het haissnoer van de Orde van het Gulden.
Vlies samengesteld is uit vuurstenen en keien. De vuursteen is, gestileerd, het vuurslag uit die tijd : een metalen
stuk met dubbel gat, om er de vingers in te steken. De kei
deed het vuur ontstaan. Aan het haissnoer werd het vlies
vastgehaakt. (L. Hommel, L'histoire du noble Ordre de la
Toison d'Or, Brussel, 1947, pag. 28)
3 Zie H. Enno van Gelder & M. Hoc, Les monnaies des
Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713, Amsterdam,
1960, pag. 41, nr. 65. Het grootste gedeelte van de munten,
die wij citeerden, zijn beschreven in het gedeelte van dit
repertorium, opgesteld door H. Enno van Gelder. Verwijzingen : VGH.
4 Zie J. Lafaurie, Les monnaies des rois de France, deel I,
Parijs, 1951, nr. 512, 516, 517, 522.
5 Ten einde deze notitie niet te overladen met talrijke
citaten, verwijzen wij naar het hierboven aangehaalde
artikel van M. V. Tourneur en naar de catalogus van de
tentoonstelling Medailleurs et numismates de la Renaissance aux Pays-Bas, Brussel. Koninklijke Bibliotheek, 1959,
opgesteld door Mw. L. Wellens-De Donder.
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DR. MARCEL VAN HOUTRYVE

HET GULDEN VUES IIN DE
Het is voldoende bekend hoe de bibliotheek van Filips
de Goede een van de rijkste van Europa was en hoe
deze vorst de schrijvers en miniaturisten aanmoedigde
en hun bestaan verzekerde.
In de proloog van de Chronique de Baudouin d'Avesnes
schrijft David Aubert over Filips : le prince de la chres-

tiente, sans reservation aulcune, qui est le mieux garni
de autentique et riche librairie. Een deel van de handschriften van deze rijke librye had Filips van zijn vader
of grootvader geerfd.
In 1404, bij de dood van Filips de Stoute, werden een
7o-tal handschriften geinventariseerd. Zijn vrouw Margaretha moet , 00k wel enige interesse gehad hebben voor
de literatuur, vermits de hertogelijke bibliotheek in
1405 niet minder clan, 135 handschriften telde. Jan zonder Vrees, minder literair aangelegd, bezat in zijn bibliotheek een 250-tal boekdelen. Zijn vrouw, Margaretha
van Beieren, was meer ontwikkeld. Onder deze 250
boeken beyond zich een handschrift over de geschiecienis van Troje.
Met Filips de Goede neemt de bibliotheek een geweldige
uitbreiding. Door de politieke eenmaking van de verschillende provincies kwam ook een reeks handschriften
in zijn bezit en zijn eerste twee vrouwen, Michelle de
France en Bonne d'Artois, weduwe van Filips van Nevers, zullen ook wel zijn verzameling verrijkt hebben.
De belangrijkste bestellingen gebeurden evenvvel tussen
1440 en 1467.
De hertog had enkele kalligrafen in zijn dienst, zoals
Jean Wauquelin, David Aubert en Jean Mielot die voor
hem niet alleen luxe-kopijen uitvoerden maar ook zelf
werken schreven of compileerden.
De literatuur van het Hof van Filips bestond nochtans
hoofdzakelijk uit oudere werken die in een nieuwe, verjongde vorm werden herschreven, steeds in proza. Men
kan hier spreken van een ware literaire vernieuwing.
Ofschoon de literaire waarde van deze zo mime en al
te weinig bekende produktie niet altijd zeer groot is,
blijft zij toch karakteristiek voor een historisch moment
van een zekere beschaving en voor een zekere vorm
van smaak.
Het epische en ridderlijke genre dat voor Filips zeer
weinig vertegenwoordigd was, groeit geweldig aan; de
bibliotheek van zijn vader bevatte een io-tal werken
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over de Oudheid; bij de dood van Filips de Goede telt
men er 4o. In deze reeks schijnt de legende van Troje
een bijzondere bijval gekend te hebben (17 handschriften).
De legende van Troje staat rechtstreeks in verband met
het Gulden Vlies en maakt er enigszins de historische
achtergrond van uit, vermits Filips als eerste patroon
van de ridderorde Jason koos.
Het lijdt geen twijfel dat het Gulden Vlies invloed
heeft uitgeoefend op de literaire produktie aan het Hof
van Bourgondie, ofschoon de naam van de Orde zelf
een literaire oorsprong verraadt. Chastellain spreekt
reeds van les tres anciennes racines dont le nom est
sorty. Volgens het getuigenis van David Aubert had
de hertog de gewoonte de journellement faire devant

lui lire les anciennes histoires.
De zuiver historische werken zoals de kronieken van
Chastellain, Olivier de la Marche e.a. kunnen hier buiten bespreking worden gelaten: zij vermelden de stichting van de Orde als een historisch feit. Opvallend is
dat het Gulden Vlies zeer weinig literaire werken heeft
geInspireerd en het, qua literair thema, als ,onbeduidend
kan warden aangezien.
Olivier de la Marche verhaalt dat Filips de Goede se

f onda premierement sur la poeterie de Jason quand it
esleva la noble Thoison d'or. Zulks wijst duidelijk op
een literaire oorsprong. De geschiedenis van Jason
maakt deel uit van de legende van Troje. De tocht van
de Argonauten was in de Middeleeuwen algemeen bekend en geen enkele legende uit de Oudheid heeft een
bijval gekend die met deze van de geschiedenis van
Troje kan worden vergeleken.
De bran was niet Homeros, maar twee werken van
latere datum, bewaard in verkorte Latijnse versies:
Historia de excidio Troiae van Dares, en Ephemeridos
belli Troiani van Dictys, een snort dagboek van het
beleg. Deze twee bronnen hebben de stof geleverd voor
het uitgebreide werk van Benoit de Sainte-Maure, le
Roman de Troie (omstreeks 1160).
Dit gedicht van niet minder dan 30.000 verzen werd
dikwijls afgeschreven, herwerkt of vertaald. Op het
einde van de Middeleeuwen kende een van de meest
banale navolgingen, Historia destructionis Trojae (1287)
van Guido delle Colonne, een uitzonderlijke bijval. De
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Filips de Goede, uit het hs. Kon. Biblioth. Brussel, nr. 9080, Le livre de
l'ordre de la Toison d'Or.
Dit handschrift bevat de wapens van
de ridders van het Gulden Vlies en
geeft de portretten van Filips de
Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan, Filips de Schone, Keizer Karel
en Filips II.
(Copyright A. C. L.)

,

Een kapittel van het Gulden
Vlies, voorgezeten door Karel de Stoute. Deze gestereotypeerde voorstelling vindt
men steeds terug in de handschriften van Fillastre's ' Histoire de la Tolson d'Or'. Deze
is ontleend aan het hs. Parijs
Bibl. Nat. fr. 139 f 4.
(Foto Bibl. Nat. Parijs)

•

geschiedenis van Jason en Medea evenals de episode
van Troilus en Cressida (Briseida) worden er uitvoerig
in behandeld. Het verhaal begint met de verovering
van het gulden vlies en de eerste vernieling van Troje
door Jason en Hercules.
Jason verovert het gulden vlies met de hulp van Medea
die hem lief had en aan wie hij beloofd had haar tot
vrouw te nemen. De ram met de gouden yacht was
beschermd door ,draken, slangen en wilde stieren en
Jason zou hen nooit hebben kunnen doden, had Medea hem de nodige toverknepen niet geleerd. Dank zij
deze tovenaarskunst kon hij alle gedrochten doden en
ten slotte zich van de gouden yacht meester maken.
Maar hij deed zijn woord niet gestand, was ontrouw
aan Medea en huwde haar niet.
De stichting van de Orde van het Gulden Vlies bracht
de avonturen van Jason op het voorplan en verwekte
meteen vernieuwde belangstelling voor de geschiedenis
van Troje in 't algemeen.
Drie versies van de vertaling van Guido delle Colonne
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waren aan het Hof van Filips verspreid; twee er van
ontstonden waarschijnlijk in de omgeving van de
hertog.
Het zal dan ook niemand verwonderen dat Filips de
Goede een uitvoerige bewerking van de geschiedenis
van Troje aan Raoul Lefevre bestelde die deze synthese
onder de titel Recueil des histoires de Troie samenstelde.
Zijn bedoeling is de geschiedenis van Troje uitvoeriger
te behandelen dan de reeds bestaande werken over dit
onderwerp car des histoires dont veil recceil faire, tout
le monde parle par livres translatez en francois, moins
beaucoup que je n'en traitteray...

Raoul Lefevre neemt zich voor drie boeken over het onderwerp te schrijven: het eerste zou handelen over Saturnus en Jupiter, de stichting van Troje en Perseus;
het tweede over de werken van Hercules die tot twee
maal toe Troje verwoestte, en het derde over de twee
andere vernielingen van Troje door de Grieken.
In feite kon Raoul Lefevre zijn al te ruim opgevat pro-
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Het eerste blad van het Brusselse handschrift 9028, Fillastre, ' Histoire de la Toison
d'Or', stelt eveneens een kapittel van het Gulden Vlies
voor. Men herkent duidelijk
de bisschop Guillaume Fillastre op het voorplan.
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(Foto Kon. Bibl. Brussel)

gramma niet volledig volgen. Hij was verplicht zijn
werk in te krimpen tot twee boeken.
Dit werk werd in 1476 door Colard Mansion voor het
eerst gedrukt en men weet welke plaats de Engelse vertaling van Caxton in de Engelse taal en literatuur inneemt. Uitgevoerd op verzoek van Margaretha van
York werd deze Engelse vertaling — het eerste boek
in het Engels gedrukt — te Brugge begonnen en in 1474
in onze streken door Caxton gedrukt.
Het is door deze vertaling dat Shakespeare zich liet
inspireren voor zijn Troilus and Cressida.
Onder de weinige Vlaamse boeken die de bibliotheek
van Filips de Goede bevatte, beyond zich een werk
over de geschiedenis van Troje ung grant volume couvert

de cuier rouge... historie et intitule: L'Y stoire de Troyes
la grant, en thyois, commenchant ou second feullet
hadde afgesleghen, et finissant ou derrenier ooc pleghen dies dat zegghet desen brief.
Dit handschrift werd nooit geldentificeerd en ging blijkbaar verloren tussen 1577 en 1597.

Raoul Lefevre, kapelaan van de hertog, is ook nog de
auteur van l'Istoire de Jason, werk dat eveneens op aanvraag van Filips de Goede werd ondernomen, maar
geen groot succes kende. In zijn proloog verhaalt de
schrijver hoe hij in een vizioen een man gezien heeft
met een bedroefd gelaat. Deze man zei hem: Ik ben

Jason en leef in verdriet en smart om de oneer die myn
roem bederft, want ik heb myn belofte aan Medea niet
gehouden. Daarom verzoek ik U een boek te schryven
om my in eer te herstellen.
Het doel van Raoul Lefevre is dus in de eerste plaats
de aanvoerder van de Argonauten te verdedigen en
zijn gedrag goed te praten. Ondank alles gaat zuiks
niet zonder moeite.
In de Histoires de Troie zowel als in Jason worden de
mythologische personages voorgesteld als ridders uit de
XV° eeuw. De stad Troje verschilt niet van onze middeleeuwse steden; ridders bestrijden elkaar in tornooien;
Calchas wordt een bisschop en Hercules verleent de
ridderorde aan Jason. Hercules neemt een bijzondere
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plaats in : hij was immers een graag gezien figuur aan
het Hof. Is hij trouwens niet een der verre voorouders
van de hertogen van Bourgondie ?
Volgens Olivier de la Marche trok Hercules door Bourgondie op weg naar Spanje. In Bourgondie ontmoette
hij een zeer mooie vrouw met wie hij trouwde en aldus
de dynastie stichtte.
Hercules was dan, zoals het een roemrijke voorvader
past, een geeerd figuur aan het Hof van Bourgondie.
Bij de stichting van de nieuwe ridderorde had Filips de
Goede blijkbaar slechts gedacht aan de lotgevallen van
Jason als veroveraar van de gulden yacht. Weldra
kwam een reactie tegen die zuiver heidense inspiratie.
Waarschijnlijk reeds in 1431 stelde de eerste kanselier
van het Gulden Vlies voor, Jason als patroon te vervangen door Gedeon.
De kanselier, die steeds een bisschop moest zijn, was
op dit ogenblik Jean Germain, bisschop van Nevers en
later van Chalon-sur-Sa6ne; hij is tevens de schrijver
van een paar werken ter verheerlijking van het geloof
en van een Latijnse lofzang over Filips de Goede.

van de tornooien en in alle problemen van de heraldiek.
Hij werd door Karel de Stoute benoemd tot ridder van
het Gulden Vlies.
Georges Chastellain vertelt ons ook niet hoe Gedeon,
naast Jason, tot patroon van het Gulden Vlies werd
gekozen. Wel verhaalt hij hoe Filips de Goede lang had
nagedacht over de stichting van de riddrorde en hoe
hij zijn inzicht geheim had gehouden. De nieuwe Orde
schijnt Chastellain een van de roemrijkste, gelet op les

Et ainsi rompit messire Jehan Germain la premiere opinion qui estoit de Jason et la changea sur Jedeon, aldus

De geschiedschrijver Jacques Du Clercq is de enige die
beweert dat Filips de Goede aan de bijbelse held en
niet aan Jason , dacht bij de stichting van de Orde, omdat
Jason zijn woord niet trouw is gebleven.
De tweede kanselier van de Orde en opvolger van Jean
Germain, Guillaume Fillastre, bisschop van Doornik,
werd door Karel de Stoute belast met een uitvoerig
werk over de geschiedenis van het Gulden Vlies.
Op het kapittel van mei 1468, gehouden te Brugge,
sprak Guillaume Fillastre een sermoen uit waarin hij
de verschillende vachten besprak: deze van Jason, van
Jacob, van Gedeon, van Mesa van Moab, van Job en
van David. In elke legende ontdekte hij een ridderlijke
deugd.
De yacht van Jason wordt het symbool van de Grootmoedigheid; in deze van Jacob ziet hij de Rechtvaardigheid; de Voorzichtigheid vindt hij terug bij Gedeon,
terwijl Mesa van Moab de Trouw moet verbeelden; de
yacht van Job symboliseert het Geduld en deze van David de Goedertierenheid. Daar hij in zijn toespraak niet
alle voornoemde historische personages had kunnen
behandelen, verzocht de hertog hem een groots opgevat
werk over dit onderwerp samen te stellen.
Fillastre vatte het plan op om aan ieder van de zes historische figuren een bock te wijden. Maar het opzet
was te groot en de schrijver kon het niet verder brengen
dan de eerste drie boeken.. Deze drie boekdelen vormen
reeds een reusachtig werk dat uiteraard louter didactisch is.
Fillastre begon zijn Histoire de la Toison d'or in 1468
en in april 1472 was het eerste deel, gewijd aan Jason,
klaar. Vermits de auteur een jaar later stierf, moeten de
twee volgende delen zeer vlug geschreven geweest zijn.
Met Fillastre worden Jason en de andere legendarische
figuren uit de Oudheid definitief verchristelijkt.

Olivier de la Marche.
Voor een ridderorde die zich tot doel stelde de godsdienst te verdedigen was het wel passend, zo niet in
plaats van de heidense Jason, dan Loch naast deze
laatste een bijbelse patroon op te stellen om de eerste
enigszins te neutraliseren.
La Marche herinnert aan de geschiedenis van deze
landbouwer, aan wie God bevel gaf tegen de Filistijnen
ten strijde te trekken. Maar Gedeon wilde geen risico
lopen en vroeg aan God hem een dubbel teken te geven
om zijn vertrouwen te vestigen. Gedeon spreidde een
yacht uit en verlangde van God dat gedurende de nacht
de regen zou vallen, maar dat de yacht zou droog blijyen. Zulks gebeurde. Vervolgens wilde hij het omgekeerde. Oak dit teken werd hem gegeven. Dan eerst
gaf Gedeon gevolg aan Gods bevel en hij overwon de
vij anden.
Nochtans zal Gedeon er niet in slagen de figuur van
Jason te verdringen; deze was uitdrukkelijk door Filips
de Goede gekozen als voorbeeld van moed. Dit belet
niet dat reeds in 144o het wandtapijt, dat in de kapittels van de Orde ontrold werd, niet Jason en zijn heldendaden, maar wel de voorzichtige Gedeon voorstelt.
Van welk ogenblik of het gezag van Jason door Gedeon
bedreigd wordt, valt niet precies uit te maken. Zelfs
de kroniekschrijver Jean Le Fevre de Saint-Remy, eerste
roi d'armes van het Gulden Vlies, die nochtans de
statuten van de Orde in zijn werk opneemt, verstrekt
geen nadere uitleg over de oorsprong van de benaming
van het Gulden Vlies.
Deze Jean Le Fevre was zo vergroeid met het Gulden
Vlies dat hij zichzelf eenvoudig Tolson d'Or noemde.
Hij was tevens de bevoegde specialist in alle geschillen
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tres anciennes racines dont le nom est sorty, et lesquelles, lues et relues es haultes royales cours diverses
par le monde, tant de Gedeon comme de Jason, n'ont
onques toutes voyes este aherses par nulluy, fors maintenant que le haut courage de ce prince... l'a appliqué
a sa tres excellente bonne volente qu'avoit de bien faire.
Verder legt hij uit hoe dit Vlies Gulden Vlies kan genoemd warden zowel om Jason als om Gedeon laquelle
a cause de Jason on peut surnommer d'or, et quant
appliquee seroit a Gedeon, pour cause que l'or appartient a porter aux chevaliers, sy se peut elle nommer
justement aussi toyson d'or, comme l'autre...

•

De schrijver van ' Le recueils des histoires de Troie', Raoul Lefevre,
kapelaan van Filips de Goede, biedt zijn werk aan de hertog aan.
(Copyright A. C. L)

Hij geeft de legende weer volgens Ovidius, maar voegt
er aan toe dat in deze fabel grate mysteries schuilen.
Ina is het symbool van Eva, die haar kinderen uit de
hemel heeft doen verdrijven; Colchos en de tempel van.
Jupiter verbeelden de Kerk; andere legendarische figuren warden Adam en de Heilige Maagd, terwijl Jason
zelf niemand minder dan Christus zou moeten voorstellen.
In Jason vindt schrijver een voorbeeld van grootmoedigheid maar dezelfde deugd ontdekt hij ook in een hele
reeks bijbelse en historische figuren en niet het minst
in de koningen van Frankrijk, voorouders van de hertogen van Bourgondie.
Het tweede boek van Fillastre is gewijd aan Jacob, symbool van rechtvaardigheid. Volgens de Bijbel had Jacob
een vernuftig middel gevonden am zich te verrijken
met de schepen van Laban (Genesis, XXX). Deze vorm
van bedrog wordt door Fillastre verklaard en in een
nieuwe reeks historische personages vindt hij de deugden van Jacob weer.
In het derde deel van het werk van Guillaume Fillastre
wordt gehandeld over Gedeon en de deugd van voorzichtigheid. Oak hier pakt schrijver uit met zijn bijbelse
en historische herinneringen, met citaten uit de Kerkvaders en uit Petrarca. Heel het werk getuigt van de
didactische bedoelingen van de auteur, die graag vertoon maakt van zijn geleerdheid en zijn historische
kennis.
De Koninklijke Bibliotheek van Brussel bezit de eerste
twee delen van het werk van Fillastre in twee grate
handschriften op perkament (Nrs. 9027-9028). Op het
eerste blad van beide boekdelen stelt een miniatuur de
bisschop van Doornik, Fillastre, voor, sprekend voor het
Kapittel van het Gulden Vlies, voorgezeten door Karel
de Stoute.
Deze miniatuur vindt men in de meeste handschriften
van Fillastre onveranderd terug. Wij reproduceren hier
een van de twee miniaturen van Brussel en een uit een
handschrift van de Bibliotheque Nationale van Parijs
(fr. 139).
Een exemplaar van L'histoire de la Toison d'or werd
speciaal voor Karel de Stoute uitgevoerd. Dit handschrift berust niet te Brussel, maar wel te Wenen in het
Archief van het Gulden Vlies. Ridder Beydaels de Zittaert, roi d'armes van het Gulden Vlies, slaagde er in
dit handschrift, samen met and-ere kostbare voorwerpen
van de Orde, buiten ,ons land in veiligheid te brengen
bij het naderen van het Franse leger in juni 1794.
Weinig literaire werken werden aan de nieuwe ridderorde gewijd: een handschrift van het Koninklijke Bibliotheek van Brussel bevat een. gedicht over het Gulden
Vlies geschreven rond 1453.
De schrijver vleit de hertog Filips:

Mais quant j'ay tout ton triomphe sonne,
Pour a present je ne quiers ochoison
Que d'exaulsier la doree toison
Dont to as prins l'ordre par sacrement
Alles wordt verder allegorisch uitgelegd:

Quest ce Jason que de ton corps humain
Et Hercules de ton ame figure,
Qui vont ensemble a vie, son et main
Dedens Caicos qui le monde figure.
La nef Argon ton beau temps prefigure
Dedens la tiler, de fortune diverse,
La Toison d'or qui en l'isle converse
Est le hault don d'onneur insuperable
Qu'on porte o soy, passant mainte traverse
La sus es cieulx en la gloire durable.
De dichter houdt dit vol gedurende een 3o-tal strofen;
vervolgens spreekt hij van het bekende Banquet du
Faisan van Rijsel en van de beloften die de hertog er
plechtig deed.

Bien le monstras a ce riche banquet
Dernierement celebre dedens Lisle...
Chascun cognut a ton gent veu faisant
Que tenir veulz autrement que Jason
Tesmoing a ce l'entremet du faisant,
Ton sacrement, pour querre autre blazon.
Michault Taillevent, die als valet de chambre, joueur de
farces et rhetoricien aan de hertog Filips de Goede verbonden was, is de auteur van een uitvcerig gedicht over
het Gulden Vlies : Le Songe de la Thoison d'or.
De dichter verhaalt wat hij in een droom heeft gezien,
maar alvorens in te slapen:

Line voix dist qu'il convenoit
Que en escript en lettre d'or mise
Tout ce qu'en songe m'averroit.
Hij ziet een prachtig paleis waarvan hij de weelde uitvoerig beschrijft; alles is er van goud en zilver. De dichter hoort een hemelse muziek. Een feest zal plaats
hebben waarop een dame verschijnt

Une dame arriva
Ceste dame notable et haulte
se appelloit bonne renommee.
Zij is vergezeld van haar hofdames die plaats nemen
rond een tafel, terwijl Bonne Renommee zelf op een
troop gaat zitten.
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Len luxueus handschritt van ' Le recueil des histoires de
Troie' werd uitgevoerd voor de bekende bibliofiel Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse. Men ziet hier
hoe de auteur, Raoul Lefevre, zijn werk aan de hertog
Filips de Goede aanbiedt. In de prachtige randversiering
was het wapen van Lodewijk van Brugge geschilderd,
maar het werd overschilderd met het wapen van de
Franse vorsten. Het hs. maakt nu deed uit van de Bibliotheque Nationale te Parijs, fr. 59.
(Foto Bibl. Nat. Parijs)
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De rijke bibliotheek van Lodewijk van Brugge bevatte
ook een handschrift van de geschiedenis van Jason. Dit
prachtige hs. van uitzonderlijke waarde door zijn miniaturen, ging over naar koning Lodewijk XII, zoals trouwens de meeste werken uit de Bibliotheek van Lodewijk
van Brugge. Het wapen van de heer van Gruuthuse werd
overschilderd door dit van de nieuwe eigenaar Lodewijk
XII. De miniaturen van dit hs. werden waarschijnlijk te
Brugge geschilderd door Lieven van Lathem. Het hs. is
thans te Parijs in de Bibliotheque Nationale, fr. 331.
(Foto Bibl. Nat. Parijs)
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Jason wordt door Eson ridder geslagen. Hs. uit de blibliotheek van Lodewijk van Brugge.
(Parijs Bibl. Nat. 331).
(Copyright A. C. L)

Op dit feest warden alle ridders sans villonie et sans
reproche uitgenodigd. De doden komen uit hun graf
en onder hen herkent de dichter Gedeon, Alexander,
Artus en Karel de Grote, die alien plaats nemen aan
de eretafel.
Verder ziet hij nog andere ridders opdagen
Jusques a XXXI en nombre
Estoient les preux et hardis
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Vceullant ouvrer trestous soubz umbre
Des vaillans hommes de jadis
Qui sont en mon songe ja dis.

Deze 3i ridders stichten een nieuwe orde en verkiezen
een hoofdman
Lequel chief remply de vertus
Si comme sages et bien apris

HU-,*
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Hoe Zechius stierf en hoe Mars aan koning Appolo laat kennen op welke wijze de ram
met de gouden yacht kan veroverd worden. Men ziet de ram in de rechterbovenhoek.
Hs. uit de bibliotheek van Lodewijk van Brugge. (Parijs, Bibl. Nationale 331).
(Copyright A. C. L)

Fonda lors plusieurs estatus
Pour l'ordre mettre en plus hault pris.

Het doel van deze orde is vooral God to dienen. Vervolgens geeft schrijver een samenvatting van de statuten
Et quant tout fu bien a leur gre
De manteaulx de roses vermeilles
Furent tous vestus et pares
Qui seoit bien que merveilles.

Jason en vooral Gedeon worden als patronen van de
ridderorde vermeld.
Jason conquist ce racontent pluseurs
La thoison d'or par Medee s'amie
Dedens Colcos, mais pour estre plus seurs
Tant a Jason on ne se areste mie
Qu'a Gedeon qui par ceuvre saintie
Arouse eut son veaurre doucement
De rousee qui des sains cieulx descent.
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In zijn Histoire de la Toison d'Or verhaalt Fillastre hoe
koning Athamas van Thebe zijn kinderen Phryxus en Helle
terbant. Op het achterplan ziet men de vluchtelingen vertrekken. Terwijl zij op de ram met de gulden yacht vluchten, volt Helle in de zee. Hs. Brussel, Kon. Bibliotheek 9027
to 8 v°.
(Copyright A. C. L)

is

Jason scheept in voor het eiland Cholos. Medea zegt hem
hoe hij de ram kan veroveren. Men ziet op het voorplan
de eigenlijke verovering van het Gulden Vlies.
Hs. uit de bibliotheek van Lodewijk van Brugge. (Parijs,
Bibl. Nat. 331).
(Copyright A. C. L)
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Paris, symbool van de rechtvaardigheid.
Links en rechts van hem herders met hun kudde.
Hs. Brussel, Kon. Bibl. nr. 9028, f° 14.
(Foto Kon. Bibl. Brussel),

Perseus, symbool van de kracht, gedragen door
Pegasos en voorzien van de wapenrusting van een
ridder, houdt een zeis in de hand; om hem heen
gouden appelen zoals beschreven in de tekst van
Guillaume Fillastre.
(Hs. Brussel, Kon. Bib!. nr. 9028, f° 22).
(Foto Kon. Bibl. Brussel).

Besluit.

Van een 'volkse' literatuur kan bier zeker geen sprake
zijn; het gering aantal handschriften en de beperkte

Het staat vast dat de stichting van de Orde van het
Gulden Vlies invloed gehad heeft op de literatuur van
het Hof van Bourgondie.
Deze orde heeft in de eerste plaats aan de legende
van Troje een nieuwe populariteit verzekerd dank zij
de figuur van Jason.
Benevens het didactisch werk van Guillaume Fillastre
en een paar allegorische gedichten over het Gulden
Vlies, kan men slechts verwijzen naar enkele allusies
op de nieuwe Orde. Vanzelfsprekend vermelden de geschiedschrijvers uit die tijd de stichting van de Orde,
maar zij vallen buiten de grenzen van ons onderwerp.
De zo rijke literaire produktie aan het Hof van Bourgondie behoort praktisch uitsluitend tot het domein
van de Franse letterkunde. Dat de werken door het
Gulden Vlies geinspireerd, ook in het Frans werden
geschreven is dus volkomen normaal, vermits zij bestemd waren voor een beperkte kring van hovelingen.

verspreiding ervan bewijzen zulks voldoende.
Weldra echter zullen de drukkers, dank zij de boekdrukkunst, een groot aantal van de prozaherwerkingen,
die aan het Hof van Bourgondie ontstonden, aan een
ruimer publiek kunnen kenbaar maker, en van dit ogenblik of zullen vele van deze werken gedurende een
paar eeuwen ware volksboeken worden.
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Een prachtig handschrift van de ' Istoire de Jason' van Raoul Lefevre werd voor
de hertog Filips uitgevoerd; het bevat tien zeer mooie miniaturen en berust thans
in de Bibliotheque de l'Arsenal to Parijs nr. 5067. Men ziet hier hoe Jason de reus
doodt f° 20 v ° .

Jason maakt zich meester van de ram met de gouden yacht nadat Medea hem
geleerd heeft hoe hij dit kan doen. hs. Parijs, Arsenal nr. 5067.

ANTOON VIAENE
Voorzitter van het Historisch Genootschap de Emulatie, te Brugge.

DE ORDE VAN HE _ GULDEN VLIIES
LAK-1.1 5' E R1DDERPA RADE VAN HE"
-1

In de Kartuize van Dijon zou hij liggen eens, in steen
of brans, de derde in de rij van de prinselijke graftomben, de eerste met de handen gevouwen op de ordeketen van het Gulden Vlies. Zo was de laatste wil van
de Groothertog. En zo verwachtte het Westen toen, in
de nieuwjaarmaand van 1474, de loden kist uit Brugge
in de Bourgondische begrafeniskerk van Champmol
werd neergezet.
De lansen van de Lorreinse en Zwitserse burgers en
boeren beslisten er anders over. Juist drie jaar later, op
Driekoningendag, te Nancy. De zoon van Filips, Karel
de Stoute, kreeg onverwacht zijn tombe in de stad van
de ,zegevierende hertog van Lorreinen waar zijn grafschrift zou vermelden 'dat hij, de krijgszuchtige, het
Gulden Vlies op vijandelijke grond had verloren'.
Op het graf van zijn vader had Karel de Stoute het
gedroomde mausoleum niet kunnen oprichten. En geen
Nederlandse kunstenaars zouden nog, zoals Sluter en de
Werve weleer, naar Dijon worden geroepen om prinsengraven te beitelen... Te Dijon rust geen ordeketen van
het Gulden Vlies op de borst van een Bourgondische
prins. Te Brugge in Vlaanderen echter wel.

Brugge stad van het Gulden Vlies
Alleen te Brugge, verdrongen weliswaar achter de blinde
muur van een zijkapel, ligt een van de Bourgondische
prinsen, de enige op oude 'bourgondische bodem', met
het Gulden Vlies op de borst. In zijn tweede graf, dat
hem door zijn illustere achterkleinzoon Keizer Karel
werd bezorgd.
Men moet anders de Pyreneeen over om, in de Kartuize
van Miraflores, het Gulden Vlies weer te vinden op het
ligbeeld van Filips de Schone.
De luister van het Gulden Vlies zal men echter gaan
ontmoeten over de Alpen, om en op het graf van
Keizer Maximiliaan in de Hofkerk van de hoofdstad
van Tirol. Daar, te Innsbruck, in de lievelingsstad van
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de ' laatste ridder ', staan de bronzen Bourgondiers ingelijfd in de schaar van Habsburgs ascendenten : Filips
en Karel, getooid met de zware ordeketen, houden er
een erewacht voor de statig geknielde Roomse Keizer
die het Gulden Vlies heeft gehuld in het brokaat van
zijn Koningsmantel.
Op de drempel reeds van de eeuw van Erasmus lag het
Gulden Vlies in de smeltkroes van nieuwe Europese
verhoudingen. En nog voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog zou de Orde haar aanzien en betekenis
zien ondergaan. De Orde van Filips de Goede was geboren in en voor de gedroomde Bourgondische Staat.
.Met de scheuring van Noord en Zuid verloor ze voorgoed haar vaderland. In de Habsburgse kanselarijen van
Madrid en Wenen kon ze alleen nog vegeteren als een
heraldiek kabinet van gepriviligieerden.
Te Brugge werd de Orde van het Gulden Vlies gesticht.
Toen Jacob Jonghelinck in 1560 het bronzen ligbeeld
van Karel de Stoute in de 0. L. Vrouwkerk voltooide
was de Eeuw van het Gulden Vlies afgesloten, de ordeketen op het hart van de tragisch Verslagene werd er
als het testament van de Orde dat aan geen ander stad
dan deze van de stichting mocht worden toevertrouwd.
Was immers oak het lot van de wereldmarkt Brugge
niet symbolisch verbonden met dat van het Huis van
Bourgondie ?

De Ridderwereld bij de stichting
Toen hertog Filips bij gelegenheid van zijn derde huwelijk een eigen ridderorde in het leven riep, deed hij
eigenlijk mede in de mode van zijn tijd. Zijn successieve
vrienden en vijanden, de kronen van Frankrijk en Engeland, waren hem voor geweest met de stichting van
ridderorden en leverden hem het model.
De hertog leefde en regeerde, zoals men weet, in een tijd
van historische omkeer. De Honderdjarige Oorlog —
gaf alsdan door de ontmet zijn misleidende naam

WESTEN

Hertog Filips de Goede.
Detail van het bronzen
standbeeld in de Hofkerk
to Innsbruck. School van
Gilg Sesselschreiber (ca
1520). Op de mantel de
wapentekens van Bourgondie (ancien et moderne) tussen de leeuwen
van Vlaanderen en Brabant.

ladingen van zijn primitieve donderbussen een nieuwe
sonoriteit aan de slagvelden. En smokkelde weldra
vuurslag en bombarde als moderne symbolen in de
bloeiende kunst van het blazoen binnen. Wel was de
rid derkrijg verloren, het wapenspel ging echter zijn
oude gang. Het paard, dat de naam ridden in alle talen
had ingeburgerd, bleef de edele drager van mannen die
een sereen geloof in hun functie bewaarden terwijl ze
in feite naar de afdeling illustratie waren verlegd. Echter met behoud van hun stand. Te midden van de New
Look van hun tijd waren en bleven de ridders, door
hun levees- en gedachtenvormen, de ' exemplarische '
stand van de samenleving. Ook en nog meer nadat de
burgervrede hen de residentie in de steden opdrong.
Tornooi en jacht (zouden die wel ooit met het onsportieve vuurwapen omgaan ?...) kenden hun ' Sternstunden ' juist gedurende de eerste eeuw van het buskruit, die de laatste eeuw van de middeleeuwen (zou
warden. De ridders beginner to archeologiseren, spelen
met de ' verleden tijd etaleren het ' schoner leven
van vroeger ' op steekbanen in het hart van de steden,
wedijveren ander elkaar in show en parade, vulgariseren
het hofleven op een zo overtuigende wijze dat de
parvenu burgerij in schietspel en landjuweel een pararidderlijke mode in voege brengt.
Zelftevreden en op schitterende wijze bouwde het ridderwezen aan zijn herfsttij. En zaaide een bed nieuwe
ridderorden waaruit het Gulden Vlies als Nec plus ultra
is opgeschoten.
Deze ' excellentie ' van het Gulden Vlies verdient wel
enige toelichting. Waarin ligt dan de originaliteit van
deze Orde ?
'

Adelaar (1325), de Napolitaanse Orde van de Argonauten (1382), de Orde van Bourbon (1403). De Kouseband zelf heeft een aparte plaats en houdt verband niet
met een huwelijk doch met een galant avontuur van
de Engelse koning.
In de rij van de ordeketens komt het Gulden Vlies
chronologisch op de zevende plaats, na de Kouseband
(1348), de Orde van het Zwaard (Cyprus 1362), het
Collier de Savoie (1364), de Brempeul (ca. 1380), de
St. Antoniusorde (Beieren 1384) en de Franse Orde van
het Stekelvarken (1394.
Uit het bovenstaande blijkt welke Europese mogelijkheden voor een gedroomde Gulden Vliestentoonstelling
zijn weggelegd. Een vergelijkende zaal van de antecedenten en concomitanten van het Gulden Vlies zou een
cultuurhistorische openbaring kunnen warden.
In zijn eigen dynastie was hertog. Filips niet de eerste
die met een eigen Orde uitpakte. Zijn vader, Jan zonder
Vrees, had in 1411 een ridderorde gesticht met de zeker
niet smaakvolle naam : Orde van het gulden en zilveren
ijzer. Een stichting van provinciaal formaat die maar
een kortstondig bestaan had gekend.
Filips de Groothertog zag grater en schoner dan zijn
vader. Zijn hoge geestesgaven, zijn gecultiveerdheid en.
belezenheid (in de geschiedenis vooral !) liggen enigszins weerspiegeld in zijn Ordestichting. Als stichter gedroeg hij zich hier feiteljk als koning. Hij hief zich op
het niveau van de koningen van Frankrijk en Engeland,
de stichting van het Gulden Vlies was als het ware een
openbare belijdenis, een pragmatieke sanctie avant-lalettre van de zelfstandigheid van de Bourgondische
Staat-in-wording. Meer dan enige andere Orde draagt
het Gulden Vlies het geestesmerk van de Stichter.

Inflatie van ridderorden
De nieuwe Orde ontstond feitelijk in de eeuw van livrei
en keten (collier de livree), als tegenhanger van de
Orde van de Kouseband, die reeds vier generaties oud
was toen Filips het Gulden Vlies in de wieg legde. De
Keten van de Kouseband vertoonde (en vertoont nog
heden a.m. op de borst van Winston Churchill) 26
kleine blauw geemaillerde kousebanden, geschakeld met
kleine rozen, en met St. Joris als juweel. En Filips kende
andere voorgangers nog, met name : de Orde van de
Spoor (van Napels), de Orde der Zeeschelp, de beroemde orde van de Liefdeketen (le Collier de Savoie,
in 1362 gesticht door graaf Amedeus van Savoie), de
Orde van de Hermelijn (Bretagne, de Orde van de Rosmarijn (Castilie), de Orde van de Hazenwind (hertogdom Bar). Al deze orden waren gesticht bij gelegenheid
van een militaire overwinning.
Als Orde gesticht bij gelegenheid van een huwelijk staat
het Gulden Vlies evenmin op de eerste plaats. Voorgangers waren : de Franse Orde van de Brempeul (de
la Cosse de Genet, 1234), de Poolse Orde van de Witte
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Het Ordesymbool
De verfijnde cultuur van de hertog blijkt uit de keus
van naam en symbool van zijn Orde : het Gulden Vlies
is een literair motief, ontleend aan de antieke mythologie. De vorsten die hem voorgingen hadden meestal
een bestaande (en soms banaa4 partijteken, zoals
Brempeul, Stekelvarken, als symbool van hun Orde
genomen; oak de Engelse koning had, zoals bekend,
zijn beruchte Kouseband uit geen hoge regionen vandaan gehaald.
De gouden ramsvacht, die in het bezit was van de
koning van Kolchis en na een avonturlijke zeetocht
door Jason en de Argonauten werd veroverd, was een
bekoorlijk en mysterieus motief. Een dankbaar motief,
daar het ook het prinselijk huwelijk van de helleense
held met Medea inhield, en daarenboven verbonden was
met de sagenkring van Troje. En de Bourgondiers waren
toch, niet minder dan de Franse en de Engelse dynastie,
afstammelingen van het Trojaanse vorstenhuis !
Het Gulden Vlies van Jason werd dan het juweel van

De schrijver van ' Le recueil des histoires de Troie' Raoul Lefevre,
(Arnhem 1612)

de gouden Ordeketen. Een afwisseling van Bourgondische vuurslagen en vuurstenen vormt de schakels van
de keten waaraan een ram met een band om de buik
is opgehangen. Het paganisme van dit symbool werd
enigszins uitgezoet door het kruis van St.-Andries, de
schutspatroon van Bourgondie. Doch reeds de eerste
kanselier van de Orde, bisschop Jean Germain, die de
statuten van het Gulden Vlies opstelde, heeft de niet al
te stichtelijke figuur van Jason geneutraliseerd door de
Gedeonfiguur uit de Bijbel. En zijn opvolger, bisschop
en abt Guillaume Fillastre, wist in een uitvoerig theologisch-allegorisch traktaat de bedauwde yacht van de
bijbelse Rechter en vader van zeventig zonen als de
ware voorafbeelding van het Gulden Vlies te doen
aanvaarden.
Op de keus van naam en symbool werden naderhand
nog andere verklaringen uitgevonden. Succesvol was
bovenal de versie van het Gulden Vlies als gouden
haartooi ' van de jonge Maria Crombrugghe, de ' parel
van Brugge ', die een van de favorieten van hertog
Filips zou geweest zijn. Deze overlevering houdt verband met de bekende minnestrik uit vierentwintig haarvlechten van gunstelingen die de hertog als talisman
op zich droeg.
Een andere verklaring bracht een economische waarde
op de voorgrond. De hertog zou het Vlies hebben uitgekozen omdat Vlaanderen het land van de laken-

weverij en Brugge alsdan de wolstapel van Europa
was. Deze pseudo-wetenschappelijke versie heeft vooral
in moderne encyclopedia en schoolboek een 'dankbare
ingang gevonden.
De presentatie van de Orde aan Isabella van Portugal,
die in de nieuwjaarsmaand van 1430 via Sluis te Brugge
aankwam, was niet in alles zo hoogstaande als het
symbool laat verwachten. Op het bruiloftbanket in het
Prinsenhof zag de jonge Portugese bruid een reusachtige
vleespastei in de zaal aanvoeren. Op een teken van de
hertog werd dat kunstwerk door de 'officier de bouche'
geopend en een ram met vergulde horens sprong eruit
te voorschijn. Dat was Toison. Daarop verscheen Madame d'Or, de prima donna van de meisjesdwergen en
zottinnen van het Hof. Madame d'Or voerde een dans
uit met Toison en de juichkreet Toison d'Or ! Toison
d'Or van de opgetogen ridders begeleidde de passen
van dit hybridische ballet.
De ridders waren gehou.den de Ordeketen om de hals te
dragen elke dag, zoniet waren ze verplicht telkens een
mis te doen lezen. Aileen wanneer ze in het harnas
waren was het hun geoorloofd de keten of te leggen
en alleen het juweel te dragen. Uit de portretten blijkt
dat sommige ridders oak anders de keten lieten liggen
en het Vlies aan een smal zijden lint droegen.
Bij de dood van de ridden moest de keten naar de.
souverein van de Orde teruggezonden warden.

Keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Houtsnede van onbekende
meester. Uit een Antwerpse druk
van 1540.
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Jeugdportret van Keizer Karel V.
Houtsnede uit 1519 van Albrecht
Duren ,Het Gulden Vlies hangt om
het schild van het Keizerrijk, tussen de wapens van de Bourgondische en Spaanse erflanden. Boven
het hoofd van de Keizer, de Kolommen van Herculus met de leus Noch
Weiter (Plus Oultre).

Samenstelling van de Orde
In de oorspronkelijke opvatting werden de Vliesridders
door de souverein gekozen uit de ' gentilz hommes de
nom et d'armes et sans reproches '. Bastaarden waren
niet uitgesloten; een van de eminente leden van de
Orde was de eigen zoon van hertog Filips, Anthonis,
de Grote Bastaard van Bourgondie. Uiteraard was de
meerderjarigheid vereist, daar elk ridderschap deze hoedanigheid veronderstelde. Keizer Karel zou op deze
regel uitzondering maken in 1531 toen hij zijn vierjarige zoon, don Filips — de latere koning Filips II —
in de Orde deed opnemen.
De ridders waren gehouden aan trouwe wapendienst
jegens hurt souverein en werden aanvankelijk alleen uit
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de adel van de Bourgondische landen gekozen. Op het
eerste Kapittel (Rijsel 1431) werd het aantal ridders
(dat eerst op 24 beraamd was) vastgesteld op 3o, plus
de vorst. Keizer Karel verhoogde in 1516 het aantal op
5o en bepaalde dat tiers ordeketens aan Spaanse groten
zouden voorbehouden blijven. Van werkende leden ging
de Orde meer en meer over naar ereleden, uit politieke
berekening werd de ordeketen ook aan vreemde prinsen
en staatshoofden toegezonden. De Vliesridders zelf
mochten in geen andere ridderorde treden, de souverein
mocht dit wel en Karel de Stoute droeg, openlijk de
keten van de Kouseband tot ergernis van de Franse
koning Lodewijk XI.
Officieren, doch geen eigenlijke leden van de Orde,
waren de kanselier, die gewoonlijk een abt of bisschop
was; de thesaurier; de griffier, die het boek van de

Keizer Karel V. Houtsnede van
Giovanni Britto naar Titiaan.

heldendaden en fouten van de ridders onderhield, en
de Wapenkoning. Deze laatste droeg de naam Toison
d'Or en had ander hem een staf van herauten en poursuivants. De herauten droegen landsnamen : Charolois,
Zelande, Limbourg, Flandre... : steeds in het Frans,
daar de taal van de Orde uitsluitend Frans was.
Onderling dienstbetoon en broederlijkheid stonden als
hoofdpunten in de Statuten ingeschreven. De Vliesridders vormden een ware geestelijke broederschap of
confraterniteit, naar hun opvatting even geestelijk als
de Orde van Jerusalem. Zelfs schijnen ze niet te hebben
ingezien hoe verbleekt hun navolging van de oude
ridderorden uit het Heilig Land geworden was. Uit het
geestelijk ordewezen namen zo vooral de kapittelverg a dering over.

De Ordekapittels in tijd en ruimte

Het ceremonieel van het Ordekapittel was reeds vastgelegd bij de eerste vergadering te Rijsel in 1431, waar
de artikelen van de Statuten werden afgekondigd. Op
St.-Andriesavond, 29 november, gingen de ridders
plaats nemen in het koor van de St. Pieterskerk en
woonden er de vesperzang bij. Gedurende drie dagen
officieerden ze 's voormiddags in het koorgestoelte; na
de hoogmis gingen ,ze over tot het keuren van kandidaten en de verkiezing van nieuwe leden. Daarop verlieten ze het koor en trokken zich terug in de kapittelkamer van de kanunniken om er over hun belangen
te beraadslagen. De middag stelde een einde aan de
ernstige bezigheden. Elke dag bracht ,dan een luisterrijk
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Hier volgt de chronologische lijst van de Ordekapittels.
Een vergadering te Atrecht in 1437 werd soms, doch ten
onrechte, in de lijst van de Kapittels opgenomen.

Ordekapittels van bet Gulden Vlies
Onder Filips de Goede
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
To.

Rijsel
Brugge
Dijon
Brussel
Rijsel
St.-Omaars
Gent
Bergen
.'s Gravenhage
St.-Omaars

1 43 1
1 43 2
1 433
1 435
1 43 6
1 440
1 445
1 45 1
1 45 6

1461

Onder Karel de Stoute
11.
12.

Brugge
Valenciennes

1468
1 473

Onder Maximiliaan en Filips de Schone
13.
14.
15.
16.
17.

Brugge
's Hertogenbosch
Mechelen
Brussel
Middelburg

1 478
1 481
1 491
i5o1
1505

Onder Keizer Karel
18.
19.
2o.

Koning Kristiaan van Denemarken. Houtsnede uit 1523 van Lucas Cranach.

21.
22.

Brussel
Barcelona
Doornik
Utrecht
Antwerpen

1516
1519
153 1
1 546
1 555

Onder Filips II
23.
banket dat uitliep op een avondfeest waartoe een keur
van dames uit de stad was uitgenodigd.
In principe zou het kapittel gehouden worden ieder
jaar op het feest van St.-Andries. Al vroeg ging men
zich echter tevreden stellen met een driejaarlijkse bijeenkomst, die in feite een vijfjaarlijks kapittel werd. Zo
ging het tot in 1481, onder Maximiliaan. Na dit jaar
liggen de kapittels op ongeveer tien jaar afstand van
elkaar. Keizer Karel liet de gaping zelfs dertien en
vijftien jaar bereiken.
De glanstijd van de kapittels -- en van de Orde — ligt
onder de regering van de stichter van de Orde. Tien
van de 23 kapittels vallen in de regeringsjaren van
Filips de Goede. Karel de Stoute schreef er niet meer
dan twee op zijn naam, de Habsburgse regent en zijn
zoon Filips brachten het tot vier, Keizer Karel riep de
Orde zesmaal bij een.
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Gent

1 559

Een kartografische voorstelling van de ' steden van
de Ordekapittels zou een leerrijk stuk in een tentoonstelling zijn, een spiegel van een eeuw Bourgondische geschiedenis.
De vedetten op die kaart zijn de steden Brugge en
Brussel, die er elk met drie kapittels prijken. Gent,
Sint-Omaars en Rijsel volgen met elk twee vergaderingen. Deze laatste Vlaamse stad, zetel van de Rekenkamer en financieel hoofdkwartier van de hertog, mag
veilig naar de eerste rij opgeschoven worden als stad
van het banket van de Gouden Fazant, dat een soort
kapittel op brede basis van de Orde geweest is. En de
Rijselse residentie in het Paleis van de Zale bij de
St.-Pieterkerk heeft ten minste evenveel Vliesridders
zien voorbijkomen als het Prinsenhof te Brugge. Niet
ten onrechte plaatst de stad Rijsel gaarne het beeld

van de hertog en het symbool van het Gulden Vlies op
haar toeristische affiches.
Vlaanderen met 9 en Brabant met 6 nummers vertegenwoordigen samen de tweederden van de gehouden kapittels. Opmerkelijk is hier weer de chronologische verschuiving : Vlaanderen kende 8 kapittels gedurende
de eerste vijftig jaar van de Orde, terwijl Brabant in
dezelfde periode, maar eenmaal aan de beurt kwam.
Gedurende de volgende tachtig jaar treedt Brabant naar
voor met 5 kapittels, terwijl Vlaanderen dan alleen nog
het hek komt sluiten met de allerlaatste kapittelvergadering te Gent in 1559.
Brugge is niet meer aan de beurt gekomen na 1478, de
Habsburgers hebben blijkbaar het avontuur van Maximiliaan in 1488 niet kunnen vergeten noch vergeven.
Wenen had geen tranen voor de teleurgang van die
oude wereldmarkt die nu door Antwerpen was voorbijgestreefd, en de Habsburgse geschiedschrijvers verspreidden met een zeker leedvermaak de voorstelling
dat de goddelijke Voorzienigheid de haven van Brugge
had laten verzanden tot zienlijke bestraffing van de
majesteitsschennis op de persoon van de Roomse Koning, waarvan Craenenburg het symbool gebleven is.
En torch is Brugge niet alleen de stad van de Baurgondische stichting van de Orde, doch ook de stad van
de Habsburgse herstichting, die zo veelbelovend was bij
de aanvang en in feite een proces van vervreemding
heeft ingezet. De betekenis van de ' tweede stichting '
door hertog Maximiliaan verdient een ogenblik onze
a andacht.

keten van de hertogen : hij was geen ridder, geen lid
van de Orde, het ceremonieel had daaronder te lijden.
Een delegatie van Vliesridders ging hem opzoeken en
verzocht hem de Orde weer te willen verheffen en zelf
ridder van het Gulden Vlies te worden. Ze lieten hem
horen dat de Franse koning, Lodewijk XI, van zins was
de Orde aan zich te trekken door recht van devolutie.
Na enige aarzeling verklaarde Maximiliaan zich bereid
de ridderslag te ontvangen hier in dit adoptieve land,
ver van zijn Alpen en zijn Donau; hij zou tevens een
Kapittel van de Orde bijeenroepen. Dit werd dan het
gedenkwaardige Dertiende Kapittel.
Het belang van dit Kapittel ligt niet in het aantal van
de deelnemende ridders : sedert de laatste promotie
waren de souverein en twaalf leden van de Orde overleden; van de 18 overlevenden zullen er slechts vijf te
Brugge verschijnen; twee zonden een procuratie; de
overige elf verbleven nog in gevangenschap (sedert
Nancy) of waren naar de Koning van Frankrijk overgelopen. De ware en hoge betekenis van het Dertiende
Kapittel ligt in het feit van de herstichting van de Orde
of, zoals een ooggetuige, de Brugse rederijker Anthonis

Koning Ferdinand 1, broeder en opvolger van Keizer Karel V.
Burijn-gravure uit 1531 van Barthel Beham.

De Habsburgse herstichting
000,4rt,
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He Dertiende Kapittel van de Orde, dat in 1478 in de
St.-Saivatorskerk gehouden werd, had een buitengewone betekenis : het was feitelijk een herstichting van.
de Orde die, nog geen vijftig jaar oud, voor de ondergang stond. Door de dood van Karel de Stoute bij Nancy
had de Orde haar Hoofd en Souverein verloren. De
hertog liet geen mannelijke opvolger na, zijn blazoen
daalde met hem in het graf. En de Orde van het Gulden
Vlies kon door een vrouwelijke erfgenaam voortgezet
noch hersteld warden.
De redder van de Bourgondische Orde daagde op uit
het Oosten, in de persoon van de achttienjarige Habsburgse prins Maximiliaan van Oostenrijk, zoon van de
Duitse Keizer, die in dat rampjaar 1477 in de echt trad
met Maria van Bourgondie. Maximiliaan was een schitterende prins, opgevoed in de duits-roomse ridderidealen van het herfsttij der middeleeuwen. Hij kwam
in de Nederlanden als schildknaap, en niets liet voorzien dat hij de lang begeerde ridderslag zou aanvaarden
in de Lage Landen, in Vlaanderen, te Brugge.
Op zijn tournee van eedaflegging door onze provincies
verscheen de prins zonder de bekende en vereerde orde-

de Roovere, de plechtigheid heeft genoemd : het ' be-

ghinsel van den Toysoene'.
Nog heden zeggen de blazoenen in het koorgestoelte
van de St.-Salvatorskerk welke ridders op het Kapittel
aanwezig waren en welke andere gestorven of aan hun
souverein ontrouw geworden waren. En de bezoeker
ontmoet er op zijn rondgang het ridderblazoen van
Maximiliaan uit 1478 en een dubbel rouwbord van de
Habsburgse Keizer uit 1519.
In geen ander Kapittel werd het ritueel rond het ordesymbool op een zo verheven en ontroerende wijze uitgewerkt.
Een plechtige stoet leidde de ordeketen van de gevallen
hertog van het Prinsenhof naar de kerk. Voorop gingen
de wapenherauten van de ridders en Toison d'Or, de
heraut van de Orde. Nevens deze laatste leidde een
palfrenier een schoon gezadeld paard dat gedekt was
met een zwart laken ' totter eerden toe '. Op het zadel
lag de ordeketen op een kussen van goudlaken. Dan
volgden de thesaurier en de griffier van de Orde, de

Keizer Karel V. Houtsnede van onbekende meester (ca
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bisschop van Doornik als kanselier van de Orde en de
President van de Grote Raad. De stoet werd beslaten
door de vijf aanwezige Vliesridders : Chimay, Nassau,
Gruuthuse, Lannoy en Ravenstein, alien gehuld in lange
zwarte mantels waarop de gouden ordeketen glinsterde.
In de kerk had een eerste korte plechtigheid plaats. Op
de hoogste troonzetel bij het doksaal werd een zwarte
mantel neergelegd; de heraut had de ordeketen van het
zadel genomen en ging ze neerleggen op de troonzetel.
Ingetogen bleef hij bij het juweel de wacht houden.
De ridders gingen dan Maximiliaan uit het Prinsenhof
afhalen en leidden hem naar de tram, nevens de zetel
waarop de gouden ordeketen was neergelegd.
Na het sermoen van de kanselier ging de president van
de Grote Raad over tot de ridderslag. De vijf genoemde
ridders gingen blootshoofds voor het kruis staan. De
heer van Ravenstein naderde tot de troon : als hoogste
in adel ontving hij het zwaard van de prins en diende
de slag toe die Maximiliaan tot ridder wijdde.
De nieuwe ridder legde daarop de eed van ridderschap
of op het evangelieboek en het Kruis, en ontving op
zijn beurt de eed van getrouwheid van de ridders en
de officieren van de Orde.
Toen kwam het grate ogenblik. De heer de Lannoy, als
oudste van de ridders, naderde tot de troon en ging de
prins de keten van het Gulden Vlies om de hals leggen.
Geschal van trompetten en klaroenen vulde de beuken
en kondigde aan de menigte die buiten to wachten stond
de grate gebeurtenis aan : de Orde van het Gulden
Vlies had een nieuwe souverein.
Gedurende de daaropvolgende uitvaartmis voor de overleden hertog ging Maximiliaan ten offer over de ziel
van zijn schoonvader, de grote Overwonnene van
Nancy, die hij nooit had ontmoet en wiens Bourgondische ridderorde hem, volbloed Habsburger, onverwachts samen met de Bourgondische erfdochter was
ten deel gevallen.

Kapittelblazoenen
Verscheidene kerken van Gulden Vliessteden bewaren
nog de ' scilderie — in de oorspronkelijke betekenis
van het woord ! — van de deelnemers aan het Ordekapittel. Gedurende de plechtigheid in het kerkkoor
zetelde de Vliesridder, naar het voorbeeld van de
Kousebandridders, onder zijn blazoenbord dat haven
zijn protocolaire plaats in de stallen was opgehangen.
Uitzondering hierop vertonen 's Gravenhage en Barcelona waar de ' schilden ' of blazoenen op de zitting
van de koorbank werden geschilderd. De losse borden
werden later soms ingewerkt in de lambrizering van
het koorgestoelte.
De St.-Baafskerk van Gent bewaart de blazoenen van
de twee Kapittels die in haar koor gehouden werden,
het eerste, in 1445, toen ze nog de St.-Janskerk was.

De blazoenen uit 1491 kan men heden nog zien in de
St.-Rombautskerk te Mechelen.
Enkele ' scilderien ' uit de St.-Janskerk te 's Hertogenbosch en uit de St.-Bertijnsabdij te Sint-Omaars zijn
in musea bewaard.
Van de drie reeksen te Brugge zijn deze van St.-Salvators en van de 0. L. Vrouwkerk bewaard. De oudste
echter, uit 1432, is bij de afbraak van de grafelijke
St.-Donaaskerk in i800 verloren gegaan. Deze laatste
reeks was het werk van een uitstekend meester, Hue
van Boulogne, die waarschijnlijk ook de blazoenborden
van Gent (1445) heeft uitgevoerd en in 1451 heeft gewerkt voor het Ordekapittel te Bergen in Henegouwen.
De blazoenen van St.-Salvators en van de 0. L.Vrouwekerk zijn het werk van Pierre Coustain die, samen
met Jehan Hennequart, ook te 's Hertogenbosch heeft
gewerkt.
De Gentse blazoenen van 1559 werden uitgevoerd door
de befaamde meester Lucas de Heere, samen met zijn
vader en Benjamin Stammeling.
De blazoenensuite in de 0. L. Vrouwkerk te Brugge
vertoont een typische bijzonderheid. Een van de blazoenen is 'doodgeverfd', d.i. vervangen door een zwart
bord. Dit gebeurde in 1468 toen de Vliesridder graaf
van Nevers wegens lafheid uit de Orde gebannen werd.

Kruistochtplannen
Het begrip ridderorde was, ook in de Bourgondische
Eeuw, nog verbonden met de kruistochtgedachte. Kruistocht was dan ook niet als een uitdrukkelijke plicht van
de ridders in de statuten van de Orde ingeschreven,
hoewel hertog Filips zijn leven lang kruistochtplannen
heeft beraamd. Als zoon van Jan zonder Vrees droeg
hij in zich een heilig verlangen om de roem, die zijn
vader als jonge prins uit de rampspoedige Kruistocht
van Nicopolis had medegebracht, in een grootse revanche op de Sultan te evenaren.
Omringd door Vliesridders had Filips in 1454, op het
beruchte banket van de Gouden Fazant, de gelofte afgelegd dat hij zelf ' le sainct voyage de Turquie zou
aanvoeren. Van de Paus kreeg hij, als Groothertog van
het Westen, de Heilige Kruisbanier toegezonden. Het
Turkengevaar werd immers, na de val van Konstantinopel, dreigender dan ooit. Reeds het volgende jaar
deed een speciale heffing op de kerkelijke beneficies
en ink omsten de nodige fondsen in de Rijselse schatkist
samenvloeien. Politieke verwikkelingen stonden echter
telkens weer de uitvoering in de weg.
De kanselier van de Orde, Guillaume Fillastre, kon
eindelijk, in 1463, de alliantie tussen de Paus, de hertog
en de Venetiaanse Republiek tot stand brengen. Filips
riep daarop zijn ridders op een buitengewone vergadering te Brugge bij een en deelde hen mede dat hij in de
volgende lente op de Middellandse Zee zou zijn : vloot
'

De Hertog van Alva, oprichter van de Bloedraad (Raad van
Beroerten) in 1567, als Ridder van het Gulden Vlies. Uit De
Bello Belgico van Strada. — Alva liet in 1568 de twee Nederlandse Vliesridders Egmont en Hoorne te Brussel onthoofden.

en leger van Bourgondie en Vlaanderen moesten samenkomen te Aigues-Mortes, de haven waar weleer de
Heilige Lodewijk tegen de Turk was uitgevaren.
De voorbereidingen van het voorjaar 1464 zouden feitelijk de laatste kruisvaarders van Vlaanderen op de been
brengen. Geen heervaart van ridders en edelen zou het
meer zijn, doch een kruisleger van mannen uit het yolk,
ambachtslieden en boeren, die aan de oproep van de
Heilige Vader en van de Landsvorst gehoor gaven.
Twee Vliesridders hebben hun naam aan dit gedenk-
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voorzien van de generale absolutie en de grote aflaten.
En op de borst van hun aanvoerders prijkte de Ordeketen van het Gulden Vlies. Niet meer dan twee waren
ze, Anthonis van Bourgondie en Lalaing. Doch de Orde
van het Gulden Vlies kan in heel de geschiedenis van
haar bestaan geen zuiverder daad van ridderschap aanwijzen dan de ' Turkievaert ' van deze twee Baurgondische groten aan het hoofd van hun Vlaamse
zeelui en piekenieren.

Pas en Tornooi

Samenvoeging van het Oostenrijkse (Habsburg) en Spaanse (Bourbon)
Gulden Vlies met een derde Keizerlijk-Franse Gulden Vlies, door Napoleon ontworpen na zijn overwinning op de Habsburgse Keizer bij Wagram in 1809. Dit ontwerp van Keizerlijke Euro-ridderorde kwam niet
tot uitvoering. — Deze tekening uit 1809, door Napoleon geparafeerd, behoudt boven het ordejuweel het Bourgondisch vuurslag.

waardige volksleger verbonden Anthonis, de grote
Bastaard van Bourgondie, en Simon de Lalaing namen
de leiding van de tocht.
Mannen uit onze steden, uit Gent en Brugge, Oudenaarde en Axel, zijn in mei 1464 te Sluis aan boord
gegaan van de vloot van de Grote Bastaard : twaalf
schepen die een totaal van 2000 mannen konden opnemen. De hertog was te Sluis aanwezig bij de afvaart
op 21 mei. Tot aller teleurstelling bleef hij echter
aan wal.
Die kruistocht, waarvan Pius II zoveel heil had verwacht, is weliswaar een jammerlijke mislukking geworden. De tienduizenden die uit het Westen naar
Venetie waren opgetrokken, vonden er een kwaad onthaal. Onze Vlaamse kruisvaarders werden er uitgelachen en bespot omdat hun Grote Hertog niet meegekomen was. Weinig of geen mannen van het Vlaamse
contingent zijn in hun haardsteden teruggekeerd, aan
ziekte en uitputting zijn de meesten op de terugreis
bezweken.
In de annalen van de Kruistochten hebben deze mannen
uit het yolk een enige bladzijde geschreven van trouw
aan de Paus en liefde voor het Heilig Graf van Christus.
Als echte kruisvaarders zijn deze zonen van Vlaanderen
nog uitgevaren naar het Oosten. Zoals de ridders van
drie eeuwen vroeger trokken ze op tegen de Turk, met
het kruis op de schouder, en door hun parochiepastoor
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De Vrijdagmarkt te Gent in 1445, de Grote Markt te
Brugge in 1468 waren het toneel van steekspelen bij
gelegenheid van een kapittel van het Gulden Vlies.
Te Gent was he/. Jacques de Lalaing die, te paard en
te voet, tegen de Siciliaanse ridder Giovanni di Bonifazio in het krijt trad.
Het beroemde Goudenboomfeest te Brugge was het
laatste grote riddertornooi waarin Vliesridders de hoofdrol hebben gespeeld. Na 148o lopen ook de steekspelen
van de Witte Beer op hun einde. Alleen Doornik krijgt
in 1513 nog toevallig het grootse tornooi van de Engelse koning Hendrik VIII te aanschouwen, en het
jostement ' van Keizer Karel op de Vrijdagmarkt te
Gent in 153o zal voor Vlaanderen de kaars uitblazen.
De schuttersgilden, die vanaf 144o hun eigen grote
schietspelen en landjuwelen hadden ingericht, nemen
nu de overhand in spel en vertoon. De schutters doen
de ridders na, hebben een livrei, een blazoen, een kenspreuk; hun koning draagt een zilveren schuttersketen
(breuk) die meer dan eens het vuurslag en het St.-Andrieskruis van Bourgondie in schakel of sierplaat overneemt. Een zilveren vogel of schutterspatroon (St.
Sebastiaan of St.-Joris) neemt als juweel de plaats in
van het Vlies van de ridders.
Maximiliaan was de eerste van onze prinsen die het
schuttershof van onze gilden ging bezoeken om er, met
en nevens de burgers, de papegaai te schieten. En zijn
zoon Filips, die men van de laatste steekspelen moest
afhouden, veroverde de harten van de burgerij door
zijn deelneming in 1497 aan het landjuweel te Gent.
De omkeer in de verhoudingen ging verder zijn gang.
Waar, in 1468, de Vliesridders van het Elfde Kapittel
te Brugge nog de akteurs waren in een tornooi van
een zeer gekunstelde regie, zijn de ridders van dezelfde
Orde in 1559, op het laatste Kapittel van de Orde, de
toeschouwers geworden van feestelijkheden die door
de neringen en gebuurtekringen van Gent waren ingericht. En hetgeen ze gingen bekijken, een steekspel
te water op de Leie en een bestorming van het ' huizeken van fortuin', was een breugeliaanse transpositie,
een parodie bijna, van het oude ridderlijke steekspel.
De hoge stijl van het tornooi was gezonken en herboren in het volksleven.

Terminus 1568
Voor de herolsche hertog, koning en keizer Maximiliaan, was het Gulden Vlies een belijdenis van ridderlijk
leven die zijn eigen duits-roomse renaissancedroom illustreerde. Onder Keizer Karel wordt de Orde meer en
meer een politiek instrument om ten slotte een Orde
'a papa' te warden. Een drietal families van hoge adel
warden zelfs een bestendige aanwezigheid in de Orde.
Aan de spits staat het geslacht de Croij dat niet minder
dan 23 leden aan de Orde zal leveren, Lannoy en Lalaing zullen resp. 16 en 12 Vliesridders in hun genealogische tabellen inschrijven.
Op het laatste Ordekapittel (Gent 1559) konden de
ridders slechts negen van de veertien vrijgekomen plaatsen door nieuwe ridders van hun keuze doen innemen.
Koning Filips eigende zich het recht toe de vijf andere
ridders later naar eigen goeddunken te benoemen. Door
toe te geven aan de willekeur van de vorst liet het
Kapittel de politieke intrige definitief de overhand nemen en stelde aldus een einde aan zijn eigen eervolle
tradities.
Koning Filips, hoofd en souverein van de Orde, die in
1559 de Nederlanden verliet om er nooit meer terug te
keren, is dan ook de doodgraver van de grootheid der
Orde geworden. De gelegenheid daartoe bleef niet lang
uit.
In het sombere jaar 1568 plaatste de Spaanse Vlies-

ridder Alva de koppen van twee Nederlandse Vliesridders onder het zwaard van de beul op het schavot te
Brussel...
De graven Egmont en Hoorne hadden beroep gedaan op
de Koning te Madrid tegen het vonnis van Vargas en
Del Rio in de Bloedraad. Als Vliesridders konden en
mochten ze alleen voor hun eigen Orde terechtstaan.
Dit beroep bracht koning Filips, zelf Vliesridder van
kindsbeen af, in verlegenheid. De primitieve Statuten
van de Orde werden gewikt en gewogen, een juridische
uitweg kon de Koninklijke Raad er niet op vinden. Filips II heeft dan eigenmachtig en op plechtige wijze afgekondigd dat de misdaad van hoogverraad of majesteitsschennis niet begrepen was in het juridisch privilege dat door Filips de Goede in de stichtingsbrief van
de Orde was ingeschreven.
De twee koppen vielen. Twee Ordetekens van het Gulden Vlies werden afgeleverd aan Alva, die ze doorzond
naar Madrid, ter beschikking van de koning.
Voor de Gulden Vliestentoonstelling van 1907 te Brugge
weird de sterfdatum 1598 van Filips II als einddatum
aangenomen. Een zienswijze die, om praktische redenen,
aanvaardbaar is. In feite echter heeft het fatale jaar
1568 de Orde fundamenteel geschonden: een schennis
die een terminus ad quern is geworden en zelf de voltooiing was van de capitulatie der Vliesridders van 1559
in de St. Baafskerk te Gent.
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Verscheidene leden van het C.V.K.V.
verleenden hun medewerking aan de Vlaamse Poeziedagen, die op 14 en 15 juli te
Wemmel gehouden werden ; zo ontleedde
Remi Van de Moortel de Poetische Oogst
sedert de vorige poeziedagen, terwijl onze
Redactieleider Andre Demedts sprak over
De grenzen van de poezie Onder degenen,
wier liederteksten voor het chanson bekroond werden, merkten wij op : Lieve van
Damme en Gaston Durnez. Het C.V.K.V.
feliciteert langs deze weg van harte de bekroonden.
•
Kunstschilder Alfons Blomme heeft in de
loop van 1962 al zeer veel tentoongesteld :
te Brussel, in de Galerie Le Regent (januari) ; te Kortrijk, in , De Gouden Spade '
(april) en te Sluis, in het stadhuis (junijuli). In augustus volgt dan een expositie
in Studio Blomme, Zeedijk, 45, De Haan
aan Zee, en in september komt St.-Brieux
( Bretagne) aan de beurt.
*
In het algemeen kunsttijdschrift , Wikor '
verscheen een studie van ons Redactielid
Fernand Bonneure over , Octave Landuyt :
veelzijdig kunstenaar Van dezelfde auteur
kwam bij de Uitgaven , Wijsneus te Melle
een zeer verzorgd jeugdboekje van de pers,
getiteld, '.01ahalla, het Indianenmeisje.
Op 9 juli werd Arrondissementscommissaris Alphonse M. Botte, te Brugge gehuldigd n. a, v. zijn zilveren ambtsjubileum.
Er werden toespraken gehouden o. m. door
de Heer Gouverneur, Ridder van Outryve
d'Ydewalle en door Joze[ Storme, Bestendig
Afgevaardigde. Het C.V.K.V. sluit zich
graag aan bij deze huldiging en feliciteert
van harte zijn jubilerend Beheer- en Redactieraadslid.
De klaviervirtuoos Frans Brouw gaf, als
*
gast van de Vlaamse Televisie, op 5 juli
een zeer opgemerkt klavierrecital in het programma Taptoe Hij werd gepresenteerd
door Kamiel Swinnen en vertolkte op uitzonderlijke wiize werken van Beethoven,
Schubert en Liszt. Ook dit jaar werd hij
aangewezen voor het houden van concerten
en het geven van klavierlessen in Canada
tijdens de vacantiemaanden.
Ons redactielid Marcel Callaert, de
actieve voorzitter van de Kunstvrienden van
Harelbeke en Leiestreek, leidt, samen met
beeldhouwer A. De Brouwer, de beide cursussen Scheppende Handen die te Antwerpen worden ingericht door de Stichting
Lodewijk de Raet, resp. van 16 tot 21 en
van 23 tot 28 juli.
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HERDENKINGSFEESTELIJKHEDEN
TE ROESELARE

Beeldhouwer
Jules Lagae

Jules Lagae
Borstbeeld van Ernie! C. Gellynck.

Honderd jaar geleden, op 15 maart 1862, werd Jules Lagae te Roeselare geboren.
Dit is een goede gelegenheid voor de stad Roeselare, om voor een artistiek feit de
tram te roeren en aldus de aandacht te vragen voor leven en werk van een eenvoudige, Ro2se1aarse volksjongen, die zich heeft opgewerkt tot een beeldhouwer van
formaat, niet alleen aanvaard binnen de provincie, maar ook in het buitenland. Een
biografie van een gereputeerd kunstenaar, die kan beginnen met het beeld van een
'eenvoudige volksjongen', is voor de biografielezer, quasi een klassieke aanloop.
In Italie waren het herdersknapen, bijvoorbeeld Cimabue, die Giotto ontdekte, kervend in een boomknuppel. Bij on is het dan wel meer een koewachter, die — wachtend — zijn dromen tracht te vertolken. In Arm Vlaanderen van de vorige eeuw zal
moeilijk een voorbeeld kunnen aangehaald van een kunstenaar zonder nederig begin.
Ook Jules Lagae komt uit een eenvoudig gezin. Vroeg moet hij op stiel. Hij wordt
loopjongen bij Clement Carbon, een kerkmeubelmaker, die — het moge U niet
vervelen — als koewachter begon, en in 1864 de tweede prijs van Rome behaalde.
Bij Carbon werkte Jules Lagae elke dag twaalf uur, en 's avonds snelde hij dan naar
de plaatselijke Academie.
Hij behaalde er de prijzen en er is een inspecteur die hem ontdekt en die het kan
balwerken dat de stad Rceselare jaarlijks een subsidie van 200 F toekent aan de
jonge Lagae. De provinzie dolt hetzelide en ook de staat geeft een subsidie en derwijze gefortuneerd trekt de leerling-beeldhouwer naar Brussel, om echt artist te
worden. Hij komt er op het atelier van Vanderstappen en later op dit van Lambeaux
en nadat hij een 2" Godecharlesprijs heeft kunnen winnen, behaalt hij in 1888 — 26
jaar oud — de prijs van Rome.
Dan is er het verblijf in Italie. Hij is intussen gehuwd en in 1892 keert hij met het
jonge gezin naar het vaderland terug en toont er zijn werk. Op de tentoonstelling te
Gent expcseert hij zijn bronzen groep De Boetelingen. Hij behaalt ermee de gouden

op korte golf

ontmoetingen
medaille en naast deze morele steun, kan hij zich verheugen over de aankoop van dit
werk door het museum, voor de prijs van 13000 F.
Van nu af wordt het een leven van een kunstenaar, die men aanvaardt en bij wie
men bestelt.
Onder meer wordt hij aangeduid om het standbeeld te maken van Ledeganck te
Eeklo, van Van Beneden te Mechelen en het is overbodig mede te delen dat hij de
auteur is van het Rodenbachmonument te Roeselare.
Hij krijgt veel opdrachten voor borstbeelden en het is mijn mening dat de opdrachtgevers van portretten de juiste waarde van deze kunstenaar hebben herkend, want
het zijn de portretten, — ik denk hierbij aan deze van Arnold Goffyn, van Guido
Gezelle, van Ferdinand Callebert, en niet het minst aan de groep Vader en Moeder —
die hem bevrijdden van zijn aarzelen tussen neo-classicisme en realisme.
De portretten van Lagae geven de kunstenaar bloot die fijngevoelig en eerbiedig
een gelaat tactisch kon aflezen, om het in materie eenvoudig groots over te zetten.
Vermits dit stukje zijn plaats vindt onder de rubriek Ontmoetingen, keer ik 40 jaar
terug voor een ontmoeting.
Na mijn collegetijd ging ik om raad, bij de vriend van mijn pasgestorven vader,
en kwam te Brussel in het grote herenhuis in de Michelangelolaan.
Ik herkende terstond de blozende, struise man, die ik op de Rodenbachfeesten in 1919
te Roeselare had gezien.
Wanneer het op raadgeven aankwam, waarschuwde hij mij voorzichtig voor de
artistieke loopbaan.
Hij had zoveel meegemaakt, hij had zulke zwarte armoede geleden „ik ben door
het oog van een naald gekropen zegde hij en hij kon niet zwijgen over de doorstane miseries, te Brussel en in Italie.
Mijn leven is een voortdurend werken geweest, zegde hij, en hij toonde zijn werken
van vroeger en hij toonde het werk waaraan hij bezig was. Het was de maquette
van het Belgisch erkentelijkheidsmonument te Le Havre en hij hoopte op een wederinvoeren van de Kapmantelopdracht, hij sprak over de vriendschap met mijn vader,
bij wie hij als student regelmatig op het atelier kwam en hij vertelde over zijn vele
Vlaamse vrienden — en hij -wees naar de wand naar een verholen zwart-geel manifestatiebloempje. Het moest te Brussel zijn Vlaamse verbondenheid waarborgen. Bij
het afscheid kreeg ik, terwijl hij schuddend mijn hand drukte, volgende les: Wacht
niet op inspiratie om te werken. Werk en de inspiratie komt.
Ziezo, ter gelegenheid der herdenking van de geboorte, honderd jaar geleden, een
heroprakelen van een ontmoeting met Jules Lagae, 40 jaar terug.
Wellicht kan de les die hij mij toen meegaf, nu nog met vrucht overwogen worden.
H. G.

Binnenkort verschijnt, bij De Neder•
landsche Boekhandel te Antwerpen, het eerste deel van een drieledige, chronologische
bloemlezing uit het dicht- en prozawerk van
Guido Gezelle. Ze werd verzorgd door
Karel de Busschere en opgevat als een trilogie, waarvan de respectieve titels luiden :
, Onstuimige lente ,Werkzame winter' en
, Nabloei in rust '. Elk deel beslaat ongeveer
200 bladzijden. Deze trilogie , van schoonheid ontloken aan het leven', verschijnt als
nrs. 149-150-151 van de , Klassieke Galerij
*
Van 6 tot 19 it'li stelde de jonge, talentvoile kunstschilder Gratien Dendooven zijn
werken ten toon in de nieuwe ontvengstzaal
van het hof Ter Doest te Lissewege. De
bekende kustcriticus, onze medewerker Drs.
Albert de Poortere, leidde de expositie in.
Zoals gemeld verscheen onlangs van
August De Nolf, C. ss. R., een nieuw toneelstuk : , Godelieve van Vlaanderen '. Het
is te verkrijgen op het adres : St.-Alfonsusstraat, 42, Roeselare. Het toneelstuk werd te
Roeselare gecreeerd en kende reeds meerdere
opvoeringen. De auteur heeft reeds een
nieuw werk in voorbereiding, dat hij Fabiola zal betitelen. Het wordt opgedragen
aan de koningin.
*
Op 10 juli trad de tenor Sylvain Deruwe
op voor de Vlaamse Televisie in het programma Vlaanderen miin land
Te Wenduine werd de openluchttentoonstelling, waar sculptuur van Koos van.
der Kaay te zien was, uitgebreid met beeldhouwwerken van Stefaan De Puydt en Andre Taeckens.
*

De literaire en artistieke caleidoscoop

uit West-Vlaanderen, De Windroos bra:ht

Polyfonist Adriaen Willaert
Staat het vast dat deze topfiguur uit het 16e eeuws muziekieven Westvlaming van
geboorte is, dan kan tot nog toe allerminst met zekerheid zijn geboorteplaats worden
aangewezen. Brugge en Roeselare betwisten zich die eer. Brugge kan hiervoor steunen op de getuigenis van de beroemde leerling van de meester, de Italiaanse theoreticus Gioseffo Zarlino, die beweert uit de mond van Willaert zelf de naam van zijn
geboorteplaats vernomen te hebben. Roeselare integendeel volgt de uitlating van
Jacques de Meyere, die van de componist getuigt : Rosilaria oriundus, afkomstig van
Roeselare. Zo lang geen verdere archivalische bewijzen worden aangebracht, moet
de vraag onopgelost blijven.
Adriaen werd waarschijnlijk geboren tussen 1480 en 1490. Waar hij muziek studeercic.
is niet bekend. Rond 1514 begon hij rechtsstudies aan de universiteit te Parijs. Hier
komt hij echter in betrekking met de Nederlandse componist uit Frans-Vlaanderen,

tijdens de uitzending van 17 juni over de
zender West-Vlaanderen, de markante figuur
van Christine D'Haen uit Brugge naar voor,
die onlangs de Letterkundige Prijs van de
Viaamse Provincies 1961 behaalde met haar
bundel , Gedichten Tijdens een vraaggesprek met Valere Arickx sprak zij over haar
dichterschap en besloot met een voorlezing
uit eigen werk.
,- Organist Kamiel D'Hooghe heeft in de
eerstvolgende maanden een flink bezet programma af te werken. Nadat hij op 26 juni
in de Basilica-concerten te Tongeren een
Bach-programma vertolkte en op 30 juni
optrad voor eigen publiek te Brugge in de
Kathedraalconcerten, wacht hem, einde juli,
een concerttournee in Duitsland, waar hij
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recitals zal geven te Keulen, Freiburg, Baden-Baden en Frankfurt. Een tweede reis in
Duitsland zal in september plaatshebben,
waarna de bekende organist zal optreden
in Denemarken en Zweden.
Gaston Durnez publiceerde in de reeks
Histarische Verhalen voor de jeugd (uitg.
De Sikkel, Antwerpen) Onze eerste krant
een verhaal dat handelt over Abraham Verhoeven.

*

In de jury van de 8e Provinciale De*
clamatiewedstrijd te Brugge, zetelt ook ons
Redactieraadslid Fernand Etienne.
•
Kunstschilder Fernand Gevaert uit SintAndries, stelt van 7 tot 20 juli zijn werken
ten toon in de Galerie G..;nerale, Kapellestraat, 77, te Oostende,
Tijdens het wekelijks uitstapje naar een
•
of ander Westvlaams museum, werd door de
BRT West-Vlaanderen op 5 juli een bezoek
gebracht aan het Ensorhuis te Oostende.
Ons Redactielid Gaby Gyselen leidde de
luisteraars over de radio in dit museum
rond.
Oak dit jaar begaf Ons Dorado ', de
Orffgroep van het Sint-Lodewijkscollege te
Brugge, die ander de leiding staat van ons
Beheerraadslid Paul Hanoulle, zich op concerttournee naar Duitsland. Onder grote,
geestdriftige belangstelling werd reeds in verscheidene steden opgetreden. Het C.V.K.V.
wenst de groep van harte het succes toe, dat
zij verdient.
Glazenier Michel Leenknegt, directeur
*
van de academie te Oudenaarde, nodigt alle
belangstellenden uit zijn laatste werken te
komen zien in zijn atelier Oude Pastorij,
Kwaremont (14 juli tot en met 5 oogst).
Een keramiekstuk van de Oostendse
•
beeldhouwer en keramist August Michiels
werd aangeboden aan de finalisten van de
derde nationale wedstrijd voor tv.Teespraken,
die in de maand juni te Oostende werd
g ehouden.
Voor de eerste maal in de geschiedenis
•
werd dit jaar de Joseph Jongenprijs toegekend en wel aan onze eredeken Baron Ryelandt. Om zijn talrijke symfonische werken,
die een internationale faam genieten, heeft
Sabam beslist hem deze prijs, die in oktober
e, k, te Brussel zal worden uitgereikt, toe
te kennen.
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Johannes Mouton, zelf leerling van Josquin des Prez en zanger in de kapel van de
Frame koning, onder wiens invloed hij de muzikale loopbaan verkiest.
Na een kart verblijf in Vlaanderen, reist hij als zovele Nederlandse meesters naar
Italie, waar hij achtereenvolgens Rome, Ferrara en Urbino aandoet. Op 12 december
1527 wordt hij benoemd tot kapelmeester aan San Marco te Venetie. Tot aan zijn
dood op 7 december 1562, zal hij deze post bekleden, slechts met twee onderbrekingen
in 1542 en 1556 voor reizen naar zijn geboortestreek. Te oordelen naar de acht
testamen,ten, die hij tussen 1552 en 1562 opstelde, moet hij in het bezit gebleven zijn
van vele goederen in Vlaanderen.
Williaert genoot te Venetie zeer grote achting. Aan de San Marcobasiliek, door de
praalzucht der dogen verheven tot de evenknie van St.-Pieters te Rome, troonde hij
als de onomstreden prins der muziek. Gedurende zijn 35-jarig kapelmeestersehap, in
cen tijd van hoogste artistieke bloei, beheerste hij er het hele muziekleven. Dat hij
nochtans zijn afkomst niet verloochende, bewijst het feit dat hij aan de kapel vele
zangers en organisten van Vlaamse oorsprong deed benoemen. Ook vormde hij er
talrijke leerlingen, ander wie er verschillende beroemdheid zouden verwerven, zoals
Cypriaan de Rare, Andrea Gabrieli, Gioseffo Zarlino, Nicola Vicentino, e.a.
Willaert wordt vaak aanzien als de grondlegger van de Venetiaanse school. Hij
heeft inderdaad aan de Venetiaanse muziek, towel vocale als instrumentale, gewijde
als wereldlijke, een nieuwe impuls gegeven, waarvan het belang niet kan overschat
warden. Nochtans blijkt hijzelf een typische overgangsfiguur, die wel de weg wijst,
doch de volledige uitwerking van de door hem aangewezen vernieuwingen overlaat
aan zijn leerlingen en volgelingen. Zo o.m. voor wat de chromatische schrijfwijze
betreft. Vooral in het madrigaal heeft hij door een verhoogd chromatisme nieuwe
mogelijkheden geopend. Door harmonische gewaagdheden en chromatische experimenten is hij op dit domein mede aan de basis van de ontwikkeling, die later zal
leiden tot het bekende chromatische madrigaal van een Gesualdo da Venosa, e.a.
Wonder genoeg is in andere werken van hem omzeggens geen spoor van chromatisme meer te vinden.
Een andere karakteristiek van de Venetiaanse muziek is de dubbelkorigheid. Het is
alleszins overdreven te beweren dat Willaert deze schrijfwijze zou uitgevonden
hebben. Ook voor hem werden reeds proefnemingen ondernomen op dit gebied. Ook
Josquin zal met zijn paarsgewijze groepering der stemmen niet zonder invloed geweest
zijn op de vestiging van de dubbelkorige stijl. Doch Willaert, die zich lenig kon
aanpassen, heeft dankbaar gebruik g zmaakt van de aanwezigheid in de San Marcobasiliek van twee hoogzalen, elk met een orgel, om op beide tribunes een koor te
plaatsen. Aldus heeft de bouw van de kerk de antp!ooiing van deze stijl, die volledig
beantwoordde aan de grandioze weeldezucht van het Venetiaanse praallievende
publiek, fel begunstigd. Twee vierstemmige koren (de zgn. cori spezzati, gebroken
of gedeelde koren), opgesteld op de twee hoogzalen, beantwoordden elkaar in dialoogvorm of ontplooiden een uiterst decoratieve polyfonie, die uiteraard een meer
homofone schrijfwijze zou gaan vertonen. In het oeuvre van de meester zijn hiervan
prachtige voorbeelden te vinden, by. in de achtstemmige psalmen van 1550. Nochtans behoren de overige missen en motetten nog veelal tot de zuivere Nederlandse
polyfone stijl. Zijn leerlingen zullen echter deze schrijfwijze vender ontwikkelen
en zelfs in de composities van een Johan Sebastian Bach (o.m. in het inleidend
koor van de Mathauspassion) kan men nog steeds de invloed ervan terugvinden.
Ook op het gebied van de instrumentale muziek heeft Willaert zich niet onbetuigd
gelaten. Samen met zijn leerling Cavazzoni, was hij een der eersten, die de doorgeimiteerde motetvorm toepaste in de orgelmuziek. Hij behoort aldus tot de vroege
meesters van fantasia en ricerare.
Terecht mag van hem gezegd worden dat onder alle grote Nederlandse polyfonisten
van de 16e eeuw, geen enkel zulke invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van
de muziek als de Westvlaming Adriaen Willaert.

Dr. Jozef Robijns
Docent aan de Katholieke Universiteit te Leuven.
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Katharsis op de Akropolis

De Winnaar
verliest

door August Geldhof
Met De Winnaar Verliest geeft August Geldhof zijn eerste roman aan de openbaarheid prijs, en rekening houdend met zijn leeftijd (geboren in 1922) , zal men niet
kunnen zeggen dat hij overhaastig te werk is gegaan. Anderzijds begrijpt men oak
zijn aarzelingen: want terzelfder tijd ontmoet men in deze roman een mens met een
niet alledaags inzicht in de mens en met een grondeloos diepe levensernst, en een
auteur die er blijkbaar nog niet toe geraakt is, zijn visie te incarneren in werkelijk
levende figuren zodat er enkele nogal wazige schaduwen van mensen in zijn roman
ronddwalen. Doch deze laatste indruk kan zowel aan zijn procedes als aan zijn stof
zelf te wijten zijn.
Dat procede zit hem vooral in de opvallend grate rol die het (blinde?) toeval in het
leven van twee mensen speelt. De auteur begint verrassend vlug met de handeling
te ontwikkelen, wat zeker als een hoedanigheid diem aangerekend; maar zulks heeft
toch oak als minder aangenaam gevolg, dat wij van Peter Goes eigenlijk veel te
weinig vernemen, zodat hij ons voorkomt als een mens zonder enig verleden. Op
zekere dag, voortgaande op een blinde ingeving, verlaat hij Noord-Afrika om zich
naar Athene te begeven. Daar ontmoet hij onmiddellijk in de buurt van de Akropolis een meisje dat zichzelf Urania heet, en waarmee hij geleidelijk nauwer in kontakt komt. Er ontstaat zoiets als een schichtige liefde tussen beide jongelieden, maar
uiteindelijk komt er van die liefde zelf niet veel terecht. Want Urania heet voor een
andere jongeman Fanny, en ook op deze is ze werkelijk verliefd. Toch kent Peter
Goes op het einde van de idylle een schone troost: hij heeft het meisje blijkbaar genezen van een soort hysterische gespletenheid en heeft haar haar psychische eenheid
weergeschonken. Het thema van deze roman is dus wel allesbehalve alledaags, doch
de auteur is er niet helemaal in geslaagd het geval Fanny-Urania waar te maken.
Dit laatste dient wel als centraal gegeven van de roman beschouwd te worden,
maar de congenitale wazigheid ervan wordt nog vluchtiger gemaakt door het gebrek
aan consistentie van Peter als romanfiguur. In plaats van door een zekere luciditeit
het clinisch geval van Urania-Fanny te verduidelijken, vertroebelt hij het nog door
zijn eigen onzekerheden; en dat lijkt ons te veel van het goede. Peter is helemaal
geen nuchter type. Hij is eigenlijk een vreemd en eenzaam man, die vooral heil zoekt
in ingebeelde gesprekken. Het 'prise boek wordt bijna door zulke ongeboren gesprekken in beslag genomen, zodat de lezer er soms wel eens een verwart met een
echt gesprek, wat dan tot misverstanden leidt. Zo lijkt oak Peter Goes te leven in een
wereld die maar half reeel is, en voor de andere helft door zijn verbeelding wordt
opgeroepen. Die manie om inwendige dialogen te voeren wordt door de auteur als
volgt beschreven : ' Maar Goes had in die tijd naar aanlopen voor gesprekken
gezocht. Het enige contact dat hij met l'abbe gehad had waren deze inwendige gesprekken geweest. Het was een behoefte die hij of en toe gehad had ' (p. 105) Dit
;mar om te zeggen, dat ook deze Peter een interessant geval is op zichzelf, maar
de ontmoeting van twee nogal afwijkende gevallen die beide niet erg duidelijk worden,

Het C. V. K. V. en het tijdschrift WestViaanderen wensen de 92-jarige componist
van harte geluk met de hem toegekende,
eervolle onderscheiding.
*
De Oostendse kunstschilder Gustave
Sorel exposeert zijn werken van 7 tot en
met 21 juli in de gaierie La Chevre Folle,
Kerkstraat 50, Oostende.
*
De Brugse Jeugdgilde richtte in het Concertgebouw een Cartoonsalon 1962 in van
14 tot en met 17 juli, waarvan o. m. Gommaar Timmermans zijn medewerking verleende. Ons Redactielid, Fernand Bonneure,
leidde deze tentoonstelling in.
•
Kunstschlder Jos. Van Belleghem exposeert zijn werken in het stadhuis van Veurne,
van 21 juli tot 11 augustus.
*
Gedurende de zomermaanden richt de
kunstkring ' Horizon ' te Heist opnieuw een
reeks tentoonstellingen in. Kunstschilder
Leo Vandekerckhove opende de reeks op
30 juni en exposeerde tot 13 juli.
*
De bundel ,Wij-Gedichten' van Philippe
Van den Abeele, die onlangs bij de , Literaire Tafelstonden verscheen, kan verkregen warden door starting van 25 F op
giro 1086.00 van de Bank van Brussel, met
vermelding : voor rekening A. Van den
Abeele, Coupure, Brugge, nr. 5908, bundel
.Wij-Gedichtent.
*
Regisseur Remi Van Duyn had de algemene leiding van de 'Guldensporenfeesten,
die te Blankenberge op 10 juli plaatshadden.
*
Half juni kwam bij het Davidsfonds
het jeugdboek , Jongens uit de Polder ' van
Julien Van Remoortere van de pers.
*
Dirk Varendonck, dirigent van het
Westvlaamse Kamerorkest, behaalde op 7
juni het diploma van orkestdirectie aan het
Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel
(klas van R. Defossez). De jury was samengesteld als volgt : Marcel Poot, voorzitter,
Bozza, Doneux, Meulemans en Weemaels.
Als eindproef van het driedaags examen,
leidde Dirk Varendonck het Nationaal Orkest van Belgie in werken van Beethoven,
Mozart, Bartok, Weber, Legley, Paganini
en J. S. Bach. Wij vernemen verder nog dat
de laureaat door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur een studiebeurs
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op korte golf
werd toegewezen voor het bijwonen van een
buitenlands muziekfestival. Hij liet zijn keuze
vallen op het festival van Edingburg, dat
in de loop van oogst zal plaatshebben.
Voor de Guldensporenviering op 12 juli
te Zeebrugge, werd o. m. een beroep gedaan
op het Brugs Madrigalenkoor en Strijkensemble, o. 1. v. Hilmer Verdin, en op onze
Redactieleider Andre Demedts. Het Madrigalenkoor besloot ook de reeks Artiestenmissen te Brugge, met de uitvoering van
werken van hedendaagse en vroegere cornponisten. Een nieuwe cyclus wordt voorzien
vanaf de eerste zondag van september.
* Gerard Vermeersch regisseerde de 11
juli-viering te leper.

, Interludium de derde dichtbundel van
Gust. Vermeille, kwam onlangs van de pers.
Bestellingen kunnen gericht worden aan de
auteur, Bontgenotenlaan, 21, Heist-aan-Zee.
Prijs : 30 F (giro 4895.43). Wij vernemen
ook dat aan deze reeds bekende dichter een
staatspremie werd toegekend voor zijn poetisch werk.

*

De keramist Paul Vermeire uit Oostende
voerde in de laatste tijd enkele mooie kruiswegen uit voor diverse bestemmingen, zoals
de kerk van Stene-Conterdam, de kapel der
Witte Paters te Heverlee en het Stedelijk
Hospitaal to Oostende.

ontmoetingen
heeft de verstaanbaarheid van elk afzonderlijk allesbehalve bevorderd. Het is, met
alle respekt, zoiets geworden als een ontmoeting tussen twee negers in een tunnel.
Bevreemdend wordt dan toch weer, dat ze ly2iden nu en dan zo onverwacht en zo
onmogelijk lucied over hun eigen situatie kunnen praten. Men kan het dan echter
niet geloven. Ook over elkaar weten ze zoveel, zodat men soms onthutst opkijkt bij
hun verrassende intuitie Zo lost Urania ergens opeens de woorden : Je wil een
boek over me schrijven (p. 41) En inderdaad, Peter is er dan ook mee bezig, hij
zoekt naar zinnen, aanhef van hoofdstukken en zo meer, maar hoe kon Urania dat in
's hemelsnaam weten ? Dat romanschrijven-in-de-roman-zelf geeft ons misschien toch
wel de sleutel voor dit onder meer dan een oogpunt bevreemdende boek. Het bezorgt
ons de soms onbehaaglijke indruk, dat de auteur wel niet zozeer eigen ervaringen,
maar dan toch een heel persoonlijke terugblik op een Griekenlandreis ten beste geeft.
Zijn hoofdfiguur zocht genezing door de Akropolis en verhoopt blijkbaar van deze
klassieke bedevaart een voor hem noodwendige katharsis. Daar is iets schoons aan.
Het is alsof het visioen van de Akropolis een verheldering moest teweeg brengen in
de geese van de (romantische) noorderling. En dat is dan naast het klinische ook het
humanistische aspekt van deze roman. Dat Peter Goes die verheldering in zichzelf
bewerkt heeft door aan dat vreemde meisje Urania helderheid te brengen moge dan
misschien de diepere betekenis van deze roman uitmaken. Door zijn eigen onzekerheden heen heeft Peter Urania van haar onzekerheden verlost. Het wil ons voorkomen dat de auteur in zijn novelle Anne Laureys — die onlangs in de provinciale
prijskamp geprimeerd werd — ditzelfde gegeven, doch nu veel bondiger en zuiverder
heeft uitgewerkt. Het zal voor de lezer een genoegen zijn beide werken te kunnen vergelijken en zo de duidelijke groei van August Geldhofs literair talent te onderscheiden.
.

Bernard Kemp

Jonge Westvlaamse Podzie
Met De kille koorts werd Pieter Malbrancke geprimeerd in de Westvlaamse Prijsvraag
voor Poezie 1960. Deze eerste bundel (Lier,
De Bladen voor de Poezie 1961, 32 blz.) bevat
een twintigtal, meestal zeer korte gedichten, die
soms haast niet meer zijn dan een enkele zin.
Bijna telkens is er in de verzen van Pieter
lqa lb r a n c k e iets vreemds, zodat we geneigd
zijn de eigen woorden van de dichter te herhalen

•

Ons Redactielid, Drs. Frans Vromman,
werd de realisatie van de Reiefeesten, die

volgend jaar te Brugge zullen worden gehouden, toevertrouwd.

AALST
*
Letterkundige prijsvraag van 'Nieuwe
Stemmen%
Bij het ter perse gaan vernemen wij dat
Nieuwe Stemmen dit jaar twee prijsvragen
uitschrijft : een voor het beste, onuitgegeven
gedicht (1.000 F) en bovendien voor het
literair essay (thema volledig vrij, onuitgegeven werk van minimum 3.000 woorden,
drie prijzen : 1.500, 1.000 en 500 F).
Inzenden onder schuilnaam, met gesloten
omslag, waarin identiteit wordt bekendgemaakt, voor 1 november a. s. aan het redactiesecretariaat van het tijdschrift, Merestraat, 141, Aalst.

372

Pieter Malbrancke

Aan alle vogels
is een lied
wij horen
ergens moet een raadsel
schuilen in het riet
maar Been die weet
wat het bediedt
en of het vreugde heet
of soms verdriet
het raadsel
van dat vreemde
lied

Maar een lied is het en we mogen het poezie noemen. Poezie die in haar beste
momenten con sordino wordt gesproken die nu en dan wat warmte schijnt te
missen, maar toch altijd iets met de mens heeft te maken. Een enkele keer wordt

ontmoetingen
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de poezie van Pieter M albr an c k e bedreigd door welbespraaktheid en rijmvaardigheid, maar gewoonlijk valt ze meer op door haar direktheid, haar vaste gang
en haar zelfzeker accent. In het gedicht Roeping dat meteen de titel opheldert,
vinden we die kwaliteiten samen :
Misschien maar
een kille toorts
verheffen op de nacht
en slechts een kreupel pad
belichten dat vruchteloos
naar de morgen tracht
misschien maar een
verloren weg berichten
die niemand meer betracht
misschien maar
doch in dit arm en bleek gebaar
de volharding steken en de kracht
van een hart dat hoopt
en na eeuwen nacht
toch eens de zon
verwacht
In Harlekijn maken we kennis met een speelse en grillige verbeelding die veel
mogelijkheden open laat :
Op zijn blikken trommel slapen
tussen brood en zout
aandachtig naar de vliegen gapen
stoelen bij hun poten binden
en in zijn kamersloffen
wolken vinden

met een bezemsteel
naar lampekappen steken
op een tabakspot zijn vislijn breken
buurmans blinde hond naar kleuren vragen
en de wind bij vlaagjes
naar de markten dragen
harlekijn
wat zal het zijn
schoppenboer
of je kromgeschoten
schaduw op
de vloer
Voorlopig valt nog niet te voorzien hoe Pieter M a 1 b r anck e zal evolueren, doch
dit lijkt in alle geval zeker, wanneer hij bij het leven blijft en niet op zijpaden
verloren loopt, heeft hij als dichter toekomst. Alles wijst er op dat hij op weg is in
de goede richting. In het slotgedicht 'Afscheid verklaart hij onomwonden :
Genoeg —
ik wil niet meer van het bedrog
dat in de woorden leeft
en elk gedicht reeds
in de kiem verdorven heeft
ik wil niet meer van het bedrog
dat aan de verzen kleeft
ik wil alleen nog van de ware
Bingen die het leven geett
van een vreugde soms
die ons omgeeft
en van het lijden
dat Been woorden
nodig heeft
Wat het worden zal, willen we met veel belangstelling volgen. Ondertussen is van
P. M a 1 b r an c k e bij de Literaire Tafelstonden een bundeltje A[orismen ter perse.

ANTWERPEN
*. Prijs Lodewijk Mortelmans
Een prijs van 25.000 F voor compositie
wordt om de vier jaar door de Noordstarstichting uitgeschreven. Hij wordt toegekend
voor een liederenbundel, met klavierbeleiding, gecomponeerd op teksten uit de Nederlandse literatuur.
Voorwaarden aan te vragen bij Directeur
Flor Peeters, Conservatorium, St. Jacobsmarkt, Antwerpen. Uiterste datum van intending : 1 december 1962.

BLANKENBERGE
* De gedekte tafel — nu
Door het Stadsbestuur van Blankenberge
werd een tentoonstelling ingericht op het
thema De gedekte tafel — nu Een welbe
paald aspect van het wonen wordt dus in
evidentie gesteld : de dis, waarrond het gezin
dagelijks verenigd is. De bedoeling van de
inrichters is, de voile aandacht te vestigen
op de cultuur-creatieve waarde van een met
zorg en genegenheid gedekte tafel. Worden
geexposeerd : glas, porselein, keramiek, meubelen, gordijnstoffen, tafellinnen, verlichtings- en verwarmingstoestellen en allerlei
huisraad, zowel van binnen- als van buitenlandse herkomst (o. m. uit Finland, Duitsland, Frankrijk en Nederland).
De tentoonstelling gaat door in het Casino
van 8 juli tot en met 2 september, dagelijks
van 10 tot 22 h. Creatie : K. N. Elno en
R. Leroy, die naam hebben als specialist op
gebied van de industriele vormgeving.

BRUGGE
* Scheppend Ambacht in Vlaanderen 1962
Van 5 juli tot 16 september wordt in het
Huidevettershuis deze interprovinciale tentoonstelling ingericht door het provinciaal
comite voor kunstambachten en industriele
vormgeving in West-Vlaanderen, met de
medewerking van de provincies Antwerpen,
Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. Kunstenaars uit deze vier provincies werken hieraan mee met streng geselecteerd werk, dat
in de jongste tijd tot stand kwam. De opening had plaats op donderdag 5 juli in het
Provinciaal Gebouw. Het secretariaat is gevestigd op Ter Doest te Lissewege (dhr
Lucien Dendooven).
Leerlingenconcert
Onlangs — in juni — werd te Brugge een
stijlvol leerlingenconcert gegeven — door de
jongeren van de Jeugdmuziekscholen van
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Brugge en randgemeenten — dat in de stadsschouwburg een vrij grote opkomst lokte.
E. H. Paul Hanoulle hield een zeer opgemerkte spreekbeurt over de werking van de
jeugdmuziekscholen, waarna een rijke afwisseling van liederen, dansen en ritmische begeleiding op voortreffelijke wijze naar voor
werd gebracht.
Fernand Bonneure

BRUSSEL
Meerder Westvlaamse toneelgroepen
*
werden onderscheiden in de nationale toneelwedstrijd van het NVKT Beker van de
Kardinaal, waarvan de proclamatie te Brussel plaats had in het Paleis der Congressen :
Tweede prijs : Deugd en vreugd, uit
Kortrijk
- Derde prijs : Als is can, uit Brugge
- Zesde prijs : Pogen, uit Knokke
- Prijs van h?..t beste toneelbeeld : Pogen,
uit Knokke.
Persoonlijke onderscheidingen voor de vertolking gingen naar Irene Fensie-Claeys en
Georges Lievens uit Knokke, evenals M. Lietaert en Gust Vinck uit Brugge. Ons medelid Rai Decock, secretaris van het Algemeen
Westvlaamse Toneel, werd te Mechelen vereerd met het gouden ereteken van het St.Genesiusgild om zijn pioniersarbeid op het
gebied van het amateurstoneel. Het CVKV
sluit zich aan bij deze huldiging van een
uiterst verdienstelijk man.
*

Stichtingen van de Koninklijke Akademie

In de eerstvolgende maanden zullen de termijnen van verscheidene prijzen vervallen
o. m.
op 30 november : Charles Caty (schilderkunst — 20.000 F)
op 31 december : Irene Fuerison (muziek —
10.000 F).
Voor nadere inlichtingen zich wenden tot de
Bestendige Secretaris van de Koninklijke
Akademie van Belgie, Hertogstraat, 1, Brus.sel1.

GENT
•

Getuigenis 62

In het Maaltebruggepark aan de Kortrijkse
steenweg te Gent, had op 30 juni de opening
plaats van de openluchttentoonstelling van
beeldhouwwerk 1 (Getuigenis 62 '. Deze expositie, die toegankelijk blijft tot 15 september, werd ingericht door ' Open Kring
de dynamische culturele vereniging van
Gent, waarvan ons medelid Gaston Homble
secretaris is. Aan deze tentoonstelling werken o. m. mee : Steven De Puydt, Gerard
Holnzens en Pol Spillaert.
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Zo gaat het van het ene debuut naar het andere. Telkens is het anders. Mijn huis
ikonostase door Fernand Bonn eur e moet men vele malen herlezen (Lier, De
Bladen voor de Poezie, 1961, 32 blz.). Dan geeft men er zich terdege rekenschap
van dat de dichter op een allesbehalve banale manier experimenteert. Hij spant zich in
om bekende en eerder gewone themata dichter tot ons te brengen en heviger te doen
doorleven door een nieuw en origineel woordgebruik. Het werd een boeiende poging
die de eerste maal — en dat is toch schier onvermijdelijk — slechts een betrekkelijk
resultaat heeft opgeleverd. We geven dadelijk een voorbeeld.
het licht in de nacht
nu roeit niet meer
de maan door klare nachten
dat was hoe lang geleden
nu sluipt de maan slues
over de glasmuren
van mijn veroverde stad
ik hoor
in ruisend zwarte penticoat
haar heupen wergden
hortend beven aan het maalpeil
van mijn waterschap.
de maan zet de mijlpalen uit
voor morgen
verdeelt de woorden
pootgoed voor een nieuwe tail
voor een jonge teelt
voor morgen
een morgen zonder maan
zonder herstel.
Dit gedicht dat tot de beste uit de bundel behoort, kan men goed volgen. Ongelukkig
loopt het naar het einde toe verloren in een teveel aan woorden. Althans naar onze
mening. We hebben daarbij de indruk opgedaan dat het voorlopig nog te uitsluitend
het ' hoe ' is dat de dichter obsedeert. Hij heeft alleszins nog niet het natuurlijk
evenwicht en de zinvolle harmonie tussen inhoud en vorm gevonden. Voor de
buitenstaander blijft er te veel opzettelijkheid te bespeuren. Bij het laten inwerken
van klanken op klanken, van woorden op woorden en beelden op beelden bekomt
men gemakkelijk zeer zonderlinge kombinaties die in de grond niet veel hoger moeten
aangeslagen dan een soort nieuwmodische rederijkerij. Bij F ernand B onn eur e
heeft het procede nog geen ergelijke vormen aangenomen, maar hij zal er in de
toekomst toch rekening moeten mee houden dat er oak in de poezie zekere grenzen
bestaan welke men niet ongestraft kan over het hoofd zien.
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De eerste bundel laat de herinnering na aan iemand die nog volop zijn weg zoekt.
De ernst waarmee hij zoekt staat er borg voor dat het niet lang zal Buren vooraleer
hij de probaatste manier heeft gevonden om zijn persoonlijk en eigentijds levensaanvoelen te verwoorden. Ten bewijze citeren we het langere gedicht filiae :
dan zal het op een zondagmorgen
naast de winde men eon o-blik
langs het vermoeide speelgoed varen
wat is dat ongelukkig zijn?
vragen
en het nauwsluitend antwoord
zal nooit die leegte kunnen sluiten.
dan zal het op een avond talmen
met kruipdier duisternis
in de witte valleien van het bed
is dood gaan moeilijk ?
vragen
en het zure antwoord or 4 wijken
kunnen ook de ingewijden niet meer.
dan zal het opschrikken in de nacht
lichtgevend door de kamers schuifelen
ruimten strak met een afgeperkt doel
waarom moet het pijn doen?
huilen
en ook het tederste verhaal
zal nooit een sprookje kunnen tvorden.
dan komt het laatste toedekken
als het ligt in de steile morgen
aan alle ramen het duister gevuld
dan zal het witter in de droom verzeilen
Been vraag meer zinnen zonder zin
in het enig antwoord
overvaren
haast spelenderwijs.

Staalkaart heet het eerste bundeltje van Jan Deloof; het bevat drie verhaaltjes
en een veertiental gedichten (1961, 35 blz.). Het proza heeft een menselijk-tragische
inhoud, die als het ware onmiddellijk van het leven is afgekeken maar nog niet
de aangepaste artistieke vorm heeft gekregen om ons werkelijk diep aan te grijpen.
In het algemeen mag worden gezegd dat Jan Deloof over voldoende stof beschikt;
hij schrijft echter te uitvoerig en te veel in een onpersoonlijke verslagtrant. Zoals hij

HASSELT
*

Voormelde uitgeverij schrijft een romanprijsvraag uit t. g. v. het verschijnen van de honderste Vlaamse Pocket. Prijzen : 100.000,
50.000 en 30.000 F. In de jury zetelen :
Clement Bittremieux, Raymond Herreman en
Bert Ranke. Handschriften in 3 exemplaren,
in machineschrift en onder kenspreuk tegen
30 juni 1963 aan Uitgeverij Heideland, Grote
Markt, 1, Hasselt, alwaar het volledige reglement kan bekomen worden.

HILVARENBEEK
*

Grootkempische Dagen

Tijdens de Grootkempische Dagen, die gehouden werden te Hilvarenbeek, werd een
tentoonstelling geopend, gewijd aan gewijde
kunst. Op deze expositie was o. m. werk te
zien van onze leden, architect Paul Felix
en beeldhouwer Roger Bonduel.
Vermelden wij verder nog dat laatstgenoemde ook met werk vertegenwoordigd was in
het Salon de l'Art Sacre te Parijs.

KORTRIJK
*

Mozart-Instituut

Te Kortrijk werd onlangs overgegaan tot de
stichting van een Mozart-Instituut, dat aan
iedereen de nodige algemene muzikale opleiding biedt en dat tevens het concertleven
in de 'Groeningestad zal aanwakkeren. De
lessen worden door gediplomeerde muziekleraars gegeven en omvatten alle instrumen
tale vakken, alsmede notenleer, zang, harnionie, muziekgeschiedenis en dirigentopleiding. Er werd tevens een gemengd koor opgericht, dat echter beperkt blijft tot 24
zangers.
Alle inlichtingen en inschrijvingen bij dhr.
Directeur Herman Streulens, Oude Kasteelstraat, 8, Kortrijk.
*

Jan Del oof

Romanprijsvraag Heideland 1963

Broeltoren wordt tentoonstellingsgebouw

Met vreugde vernemen wij dat het stadsbestuur de noordelijke Broeltoren heeft laten
ontruimen om er belangrijke tentoonstellingen
te laten doorgaan. Aldus wordt een reeds
lang door vele kunstminnenden gekoesterde
wens in vervulling gebracht. Wij wensen het
Kortrijks stadsbestuur geluk om dit besluit,
meer bepaald Burgemeester Lambrecht, dhr
Duyck, Schepen van Schone Kunsten en ook
de Culturele Dienst, geleid door Dr Hubert
Sap.
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Op 8 juli werd een eerste tentoonstelling
geopend, gewijd aan de Vlaamse abstracte
kunst onder de titel Visie 62 '. Zij blijft
open tot 18 oogst en brengt werk van een
zestiental artiesten.
* Akademietentoonstelling
Op zaterdag 30 juni werd de tentoonstelling
van de leerlingen der Kortrijkse Akademie
voor Teken en Schilderkunst geopend. Men
vindt er werken uit de meest verscheiden
afdelingen : bouwkundig en meubeltekenen,
figuurzagen, lijn en kleur, toegepaste kunsten, modetekenen, keramiek, schilderen,
boetseren en beeldhouwen. Directeur Hilaire
Gellynck en zijn flink leraarkorps halen
eer van hun werk. De tentoonstelling bleef
open tot 15 juli.
*

Guldensporententoonstelling

Van 7 tot 15 juli werd door Jong-Davidsfonds in de rookzaal van de Stadshouwburg
een tentoonstelling ingericht, waarin aan ons
gewezen redactielid wijlen Willem Putman
de voornaamste plaats wordt geschonken.
Daarnaast wordt ook aan wijlen Jos Speybrouck een stand gewijd, am de ontwerper
van de Guldensporenstoet van 1952 te huldigen.

ontmoetingen
het leven observeert en de mensen kent, zal hij er geleidelijk toe komen ons vollediger
en blijvender te boeien dan in deze eerste proeven het geval is.
Voor de gedichten moeten we ongeveer hetzelfde zeggen. Wat hij wil bereiken,
verklaart ons J an De loo f in zijn Ars poetica :
Mij liggen werkelijke dingen nader aan het hart,
verrassing van de woordkleur met verrassing van gedachte,
een eenvoudig wijsje dat de mode tart,
of met een scheutje humor 't onvermijdelijk leed verzachten.
In hun bescheidenheid zijn deze bedoelingen beslist lovenswaardig. Verrassing van
woordkleur en verrassing van gedachte zijn nochtans twee elementen welke we juist
in deze gedichten overal missen. Poetisch schijnt Samen nog best geslaagd :
De hagetronk
alleen betreurt
de naaktheid van zijn leden
de winderank
alleen valt plat
ten gronde en wordt vertreden
maar samen torsen zij een tuil,
een garve blanke bloemen...
Ach, samen zo
te groeien en
slechts eenheid zijn te noemen !
Jan De loaf heeft gelukkig nog de toekomst voor zich. Indien hij zich ernstig bezint
op de middelen waarover hij beschikt en een beter inzicht krijgt in de taal, is de
magelijkheid niet uitgesloten dat hij eenmaal een poeta minor ' wordt, zoals hij
het uitdrukkelijk verlangt en wij het hem gaarne toewensen !

LAN GEMARK
*
In de loop van de maand juni kwam
het plan een gemeentelijke cultuurraad te
stichten tot verwezenlijking, met het doel de
culturele activiteiten te caOrdineren en te
stimuleren. Een eerste gemeenschappelijke
prestatie gaat door op 14 juli met een uitgebreid programma, o. m. een spreekbeurt
door letterkundige Marcel Boey.

Klaus R. Evers (ps. van Mr. Alain de
Caluwe).

OOSTENDE
*

leper 962 - 1962

Van 6 tot 25 juli wordt thans ook te Oostende deze tentoonstelling gehouden in het
lokaal ' Chez Pan ', Vlaanderenstraat, expositie die werd ingericht door het Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur en het
Stadsbestuur van leper, met de medewerking
van het Oostendse Stadsbestuur.
*

Knapenkoor onderscheiden

Het knapenkoor van het 0. L. Vrouwcollege
behaalde achtereenvolgens de eerste prijs in
het Provinciaal zangtornooi te Kamen en in
het Groot Internationaal Zangfestival voor
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Sommige mensen hebben de gewoonte, tussen andere bezigheden in, hun gedachten,
invallen, reakties en bedenkingen te noteren. We zijn dat genre sedert eeuwen gewoon, maar toch boeit het ons bijna altijd opnieuw omdat het ons doorgaans direkt
in kontakt brengt met een mens en meestal handelt over het leven en zijn voornaamste waarden. Toch is het een feit dat het moeilijk blijft een goed aforisme te
schrijven. Die puntige gezegden schenken zelden volledige voldoening ze bevatten
bijna altijd iets te veel of te weinig. Op elke bladzijde streept men iets aan dat geldt
als een verrijkende ontdekking, maar op elke bladzijde plaatst men ook een paar
vraagtekens. Soms is het aforisme meer een verrassende vondst dan een diepe
levenswaarheid. Wanneer de auteur zich waagt op het immer gevaarlijke terrein
van de wijsbegeerte — en dat gebeu-t regelmatig, om niet te zeggen bijna altijd
kunnen vele uitspraken moeilijk worden verantwoord. Af en toe ontdekken wij een
al te subjektief genuanceerde zienswijze of een ongelukkige formulering.

ontmoetingen

kunstecho's

Ondertussen leest men altijd verder en verder, want de belangstelling wordt gaande
gehouden door de bonte afwisseling van aforismen, stellingen en antithezen zoals
het heet in de ondertitel van het eerste boekje van Klaus R. Evers . Zijn Vade
mecum voor een legioensoldaat opent op gelukkige wijze de nieuwe reeks van de
Literaire Tafelstonden (Brugge, Verwersdijk 8, 1961, 52 blz.), want hier mogen
we meer de klemtoon leggen op de kwaliteiten dan op de bovenvermelde tekorten.
We kunnen gemakkelijk enkele onvolkomenheden in taal (nooit Been bevrediging
schenkt; de warmte dat het ons verschaft) en geredeneer (bv. over tijd en eeuwigheld) over het hoofd zien, om onze aandacht vooral te besteden aan datgene wat we
positief kunnen waarderen. Bij wijze van voorbeeld halen we enkele aforismen aan
die aantonen hoe gevarieerd het bundeltje is :
- Het is gemakkelijker een probleem te aanvaarden dan de oplossing van een probleem - De waarde van een verdienste is gelijk aan het zwakste motiel dat tot het
verdienstelijke feit heeft geleid r Een klein ongeluk doet soms meer goed dan een
groot geluk Goede kritiek is zelfs moeilijker dan goede kunst - Fanatisme moet
steeds een Bemis aan gelool dekken r Elke vriendschap ster[t zodra zij ontaardt in
knechtschap - De slechtste redenering die wij kunnen maken, is die welke vertrekt van
het beginsel dat alle mensen redeneren zoals wij.
Meteen hebben wij ingezien dat Klaus R. Evers blijk geeft van een prijzenswaardige kennis van de mens en het leven en van een niet minder prijzenswaardige
ernst bij het hanteren van de pen. Dat belooft voor de toekomst.

jeugd- en knapenkoren te Neerpelt. Het koor
staat onder leiding van Paul Sinnesael en
A. Baeckelandt.

ROESELARE
* Westvlaams Jeugdorkest
Onder impuls van Maurice Denaux uit Kortrijk en Joseph Hanoulle, bestuurder der
Muziekakademie te Roeselare, werd onlangs
overgegaan tot de oprichting van een
Westvlaams Jeugdorkest dat onder de uitmuntende leiding werd geplaatst van de
violist John Craeynest uit Kortrijk. Het ensemble, dat reeds 35 jeugdige spelers telt,
trad voor de eerste maal in het openbaar op
in de Gudrunzaal te Roeselare op 25 mei
jongstleden met werken van Bach, Vivaldi, Mozart en Handel. Een tweede uitvoering volgde in het St.-Jozefsinstituut te
Kortrijk op 26 mei. Beide uitvoeringen kenden een merkwaardig succes en ook de
tot het ensemble behorende solisten, Roger
Ide, Bernadette Hanoulle, Marleen Thiers
en Kristien Soete werden warm toegejuicht.
Het gehalte dezer eerste prestatie houdt een
belofte in voor de toekomst.
Tentoonstelling der Akademie

Lieve van Damme

De bloeiende Akademie voor schone Kunsten, besturd door ons redactielid, kunstschilder Jozef Seaux, hield een tentoonstelling
van de werken der leerlingen in academisch
en decoratief tekenen, bouwkundig en meubeltekenen, interieurkunst en boetseer- en
beeldhouwkunst. Uitstekende resultaten werden ook dit jaar opnieuw geboekt.

RUMBEKE
* Schilderijencyclus Emiel Jacques
In onze gekompliceerde tijd gebeurt het ook nog dat iemand op eenvoudige manier
debuteert zonder de poezie te kort te doen. Duinhelm en polderriet, het eerste bundeltje gedichten van Li ev e van Damme, heeft niets sensationeels, maar het is een
sympathiek werkje, dat echt aandoet en een persoonlijke manier van zien en verwoorden openbaart (Brugge, Literaire Tafelstonden, 1962, 30 blz.) Luister maar hoe
de dichteres het doet :
lk bon zo dwaas gelukkig
als kindervoetjes die onder tafel bengelen.
Ze zijn van niemand
ze zijn van alien.
Een voetje gaat hengelen
een schoentje is gevallen
in een afgrond van rust.
Tussen de bank en de grond
ligt de heerlijke pijn
om eens zonder reden
zot gelukkig te zijn.

Op 22 juni had te Rumbeke een zeer speciale plechtigheid plaats, n. a. v. het aanbrengen van een schilderijencyclus van Emiel
Jacques, handelend over de vlasbewerking.
(In nr. 63 van ons tijdschrift wijdde Gaby
Gyselen een uitstekend gedocumenteerd artikel aan deze cyclus). 'Onze Voorzitter,
Best. Afgevaardigde Jozef Storme, wees in
zijn gelegenheidstoespraak erop dat de schilderijen niet alleen documentaire waarde bezitten, doch tevens uit artistiek oogpunt zeer
merkwaardig kunnen genoemd worden. Hij

onderstreepte verder ook de grootmoedigheid
van het Antwerps stadsbestuur, dat in een
mild gebaar de werken aan West-Vlaanderen geschonken had.
De plechtigheid werd bijgewoond door dhr.
Gouverneur, Ridder van Outryve d'Ydewal-
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le, de leden van de Bestendige Deputatie,
dhr. Gyselen, directeur van de provinciale
Culturele Dienst en enkele andere genodigden.

ST.-MARTENS-LATEM
*

Jong-Nederlandse Literaire Dagen

Bij gelegenheid van deze Dagen, die op 1
en 2 september te St.-Martens-Latem worden gehouden, schrijft men volgende wedstrijden uit : 1) Kort verhaal (max, Soo
regels r prijs 1500 F). 2) Poezieprijs (max.
3 gedichten r prijs 1500 F). 3) Prijs van de
Gemeente St.-Martens-Latem (voor het beste
poeziedebuut prijs : een kunstwerk van de
Latemse schilder Hubert Malfait).
Omstandig reglement bij en voor 1 oogst inzenden aan : Jong-Nederlandse Literaire Dagen, R. de Rudderstraat, 9, Landegem.

TIELT
Provinciale Tentoonstelling Beeldhouw•
kunst en Grafiek in West-Vlaanderen'
Deze tentoonstelling, die onlangs gehouden
werd in de Lakenhallen te leper, had ter
gelegenheid van de Europafeesten te Tielt
in deze stad plaats van 30 juni tot en met
15 juli.

WESTOUTER
*

De Corneblomme

Enkele maanden geleden werd te Westouter
een culturele vereniging gesticht onder de
naam De Corneblomme (Poperingestraat,4).
De bedoeling van deze vereniging is nieuwe
mogelijkheden te schenken aan de bestaande
verenigingen, die 's winters werken, elk in
eigen stad of gemeente. Daarom ging men
over tot een regionale zomerwerking, tijdens
dewelke programma's gebracht worden, die
bier of daar 's winters kunnen overgenomen worden. Het zaznerprogramma, dat loopt
van 9 juni tot 30 september, ziet er zeer
rijk en afgewisseld uit en omvat o. m. zes
tentoonstellingen en verscheidene kunstavonden. Vermelden wj een literaire avond met
voordrachtkunstenaar Gerard Vermeersch

ontmoetingen
Lieve van Da mm e levert het afdoende bewijs dat men heden ten dage nog zinnige
pozie kan schrijven zonder in het oude vormschema vast te zitten en er in ten
onderen te moeten gaan. Haar verzen — een twintigtal korte gedichten zijn
meestal losjes en licht, rustig en kalm, maar niet zonder een diepere achtergrond.
We tonen dit dadelijk aan door een ander voorbeeld
De merel heeft me u'akker gefloten
mijn raam was gesloten
hij gooide zijn lied door de ruit
zijn vuursteen spatte op de grond uiteen
de genstertjes schreven muziek op de muren
een dolle kadans van vluchtende noten
't ref rein heeft hij duchtig naar binnen gespoten.
Ik sta nu met een gebroken ruit
waar een merel doorfluit.
Beide gedichten geven een idee van de mogelijkheden van de dichteres. Kinderlijkspeels, steeds vrouwelijk-bescheiden, spreekt zij zich uit met een overtuigende oprechtheid. Men voelt het overal aan dat Li eve van Da mm e niet verder wil
springen dan haar stok lang is. Daarom leest en herieest men steeds opnieuw zonder
te verwachten dat men nog zal worden getroffen door een apart gedicht dat merkelijk
boven de andere uitsteekt. In Duinhelm en polderriet gebeurt dat nog niet, maar wij
zullen er niet over verwonderd zijn indien dit in een volgende bundel geschiedt.
Het derde gedicht dat we overschrijven zou kunnen gelden als een wens tot
spoedig weerzien :
Een vreemde ballade
De lach liep eens weg op een morgen
liep weg van de mens naar de zon.
De traan die zo moe was van rollen
liep weg van de mens naar de bran.
Ik speel in een plas zei de traan,
ik dans in het Bras zei de lach,
ik hang aan een blad te vergaan.
ik schud er dat druppeltje al.
De traan is toen lang in de sloot blijverz staan
De lach is alleen naar de mensen gegaan
maar 't was er niet goed, Been kind meer dat floot
hij keerde terug naar de traan in de sloot
vroegen de maan
naar een oog en een mond om de nacht in te gaan.
Voor 't doek van een tent stond de klown al op wacht
in zijn oog sprang de traan om zijn mond Bleed de lach.

toen given ze samen en

Duinhelm en polderriet is een nederige en passende titel voor dit stille debuut dat
overigens voldoende voor zichzelf spreekt. Hoe kan er na zovele jaren
aan
kinderspel zand blijven kleven, vraagt de dichteres. Ja, maar er is nog zoveel
meer dat we zouden willen lezen. We moeten nochtans besluiten en we doen het
met een zeer kort gedichtje :
Bij een kleine dode

en een kolderavond met medewerking van
Gaston Durnez.
Men wordt lid van De Corneblomme door
storting van 50 F op haar giro 8954.06. De
leden ontvangen zesmaal 's jaars een informatiebulletin en warden uitgenodigd op
tien interessante avonden. Zij genieten verder ook nog van andere voordelen. Op het
einde van 1962 zal een definitief bestuur
gekozen worden.
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't Is zo veel rustiger dan slapen
en zo veel stiller.
't Is zo veel vrediger dan leven
en zo veel dieper.
Het is niet armer, alleen harder
maar 't doet zo'n pijn
bij de levenden te zijn.

Remi Van de Moortel

vakliteratuur

ontmoetingen
Vijf jaar Ter Duinenkoor
Toen Lucien Maertens in het najaar van 1957 het meisjeskoor De Duirtenvinkjes
oprichtte, vermoedde hij niet dat zijn groep eenmaal een vlucht zou nemen en uitgroeien tot het huidig gemengd Ter Duinenkoor, dat nu uit 54 leden bestaat. Aanvankelijk trad het koor op voor kerkelijke aangelegenheden. Het bereikte ieder jaar
een hoogtepunt tijdens de nachtmis van Kerstnacht met de uitvoering van een meerstemmige mis en kerstliederen.
Koksijde is een gemeente die in het jongste decennium een uitzonderlijk groei heeft
meegemaakt. Van het aloude cn rustig strandplaatsje is het een grote en druk bezochte badplaats geworden aan de Vlaamse kust. Materieei kende Koksijde een
groeikrisis. Gans deze opgang stond in het teken van het toerisme. Werd er gedacht
aan een kulturele opgang en groei van Koksijde? Nieuwe mensen vestigden er
zich. Een nieuwe burgerij kwam op. Van eigen haard kon nog moeilijk gesproken
worden. In die omstandigheden, in het koortsachtig bouwritme van honderden buildings, is het Ter Duinenkoor ontstaan, een Vlaams koor dat zichzelf wilde zijn, een
jong koor dat een boodschap wilde brengen zonder zich evenwel te wagen aan
gewaagde eksperimenten, of de naam wilde dragen vernieuwing te brengen. Het
was een koor dat aandurfde, de T.V.-roes ten spijt, zangavonden in te richten voor
eigen yolk en dat hiermee onverhoopt sukses oogstte.
Het Ter Duinenkoor straalde uit naar buiten. Het trad ondermeer op te Ekelsbeke
in Zuid-Vlaanderen, Westkerke, Aalst, Oudenburg, Sijsele. Het koor zelf is nog gestadig in groei. Het zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Het wil zich aanpassen aan
de maatschappij van heden. Zo heeft het oog voor kleinkunst. In de figuur van
Tisje-Tasje, de Uilenspiegel van Frans-Vlaanderen, werd reeds een grote poging
ondernomen. In de vernieuwing naar het 'lichte lied' toe, hoopt het de gelukkige
snaar te treffen.
Bijzondere aandacht dient geschonken aan de voorbereiding die het Ter Duinenkoor
thans treft voor een zangronde doorheen Frans-Vlaanderen. Het nieuwe seizoen
wordt wellicht ingezet te Ekelsbeke, waar het koor zal optreden tijdens het jaarlijkse
tuinfeest aldaar. Het koor heeft het gelukkig initiatief genomen een levend kontakt
te leggen met de Vlaamse stamgenoten in Frans-Vlaanderen. Het is het eerste koor
dat dergelijke opdracht op zich neemt. Al zingend smeedt het de band met de ZuidVlamingen die reeds 300 jaar afgescheiden zijn van de Nederlandse volksgemeenschap.
Lucien Maertens heeft met zijn Ter Duinenkoor zijn steentje bijgedragen am Koksijde mooier te maken. Een steentje dat veel kustgemeenten niet bezitten.
F. F.

WESTVLAAMSE DISCOTHEEK
Dezer dagen werd de plaat SabbeDe Lacy verdeeld onder de abonnees
van de Westvlaamse Discotheek.
De Sabbe-teksten werden voorgedragen door Gerard Vermeersch. Het
betreft vier zeer typische passages
uit , De nood der Bariseele's ', Een
mei van vroomheid en ' De filosoof
van 't Sashuis ; zij werden uitgekozen door Raymond Brulez.
Van Omer K. De Laey worden door
Guido Calmeyer voorgedragen : Van
schichtige zwaluw ' De speleman
Gulzigheid De doedelzak De
De schutSchaakspel
bedelaar
tersgilde Durst Hier werd de
keuze gedaan door Andre Demedts.
De algemene leiding berustte, zoals
voor de andere platen, bij Antoon

Vander Plaetse, het taalkundig toezicht bij prof. Pauwels en de technische uitvoering bij Etienne Vergote en de Deutsche GrammofonGesellschaft.
Van de vorige platen is alleen nog de
Gezelle-plaat in een zeer klein aantal
beschikbaar. Men kan de Gezelle- of
de Sabbe/De Laeyplaat ontvangen
door 250 F te storten op gironummer
9576, Bank v. Roeselare ; reden der
storting vermelden.
Thans is de laatste plaat in voorbereiding van onze eerste reeks, gewijd
aan de Klassieken der Westvlaamse
literatuur. Zij zal teksten brengen van
Cyriel Verschaeve en Rene De
Clercq. Men verwacht het verschijnen
ervan in het voorjaar van 1963.

MUSELIMWEZEN

R. van Luttervelt, Dutch Museums. Uitg.
Thames and Hudson, Londen 1960. (316
blz., 374 ill. waarvan 124 in kleur).
Dr. R. van Luttervelt, die verbonden is aan
het Amsterdamse Rijksmuseum, liet dit boek
verschijnen in meerdere talen in een Internationale reeks, waarin o.m. ook het Louvre,
het Prado en The National Gallery gepresenteerd werden. Het is een uitgave in
octavo, die, hoewel zij verzorgd mag heten,
toch tamelijk goedkoop gehouden werd, dank
zij de zeer grote oplage.
De auteur begint met een overzicht van het
museumwezen in Nederland, waarbij hij
vooral het Rijksmuseum te Amsterdam, het
Mauritshuis te Den Haag, het Frans Halsmuseum te Haarlem en het Boymans-van
Beuningenmuseum te Rotterdam op het oog
heeft. De oudste collecties waren deze der
middeleeuwse kerken, maar de kunstschatten
ervan gingen voor het grootste deel verloren in de Hervorming en de Beeldenstorm.
De zeventiende eeuw houdt de kunstenaar
verbannen uit de kerk, maar brengt de bloei
van het groepsportret ; schuttersgilden, hospitalen, gemeentelijke instellingen allerhande
geven hiertoe opdrachten aan grote meesters
als Rembrandt en Hals. Sommige adellijke
families waren van hun kant reeds in de
15e eeuw begonnen met het aanleggen van
collecties familieportretten, waarbij het huis
van Oranje natuurlijk het voorbeeld geeft.
Het ene en het andere zal vooral langs de
weg van schenkingen de kern uitmaken van
de latere grote museumverzamelingen, die
ongemeen rijk zijn. Niet weinig hebben daartoe ook de schilderijenkabinetten bijgedragen, die naar het getuigenis van onze Carel
van Mander reeds op het eind der 16e eeuw
vrij talrijk waren, wat op een bloeiende
kunsthandel wijst, die over geheel Europa
haar vertakkingen had ; de Joden speelden
er een orate rol in. Zo verdwenen omderwille van de negocie in de achttiende eeuw,
vele kunstwerken uit Nederland die er in de
zeventiende waren vergaard geworden. Gelukkig hebben de stadhouders tijdig veel
opgekocht. De Franse bevrijders hebben
daarentegen veel weggehaald am de Franse
collecties ermede te verrijken, maar hebben
anderzijds toch de verdienste de eerste openbare musea te hebben tot stand gebracht,
doordat private collecties tot publiek bezit
werden uitgeroepen. Eerst dank zij Willem
I zouden het Mauritshuis en het Rijksmuseum
hun definitieve betekenis ontvangen.
Het Boymansmuseum dankt zijn ontstaan

(Vervolg blz. 385)
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Hoe beleven wij
dit jaar
het H. Bloedspel
te Brugge?

Werkfoto herhaling H. Bloedspel : Romeinse soldaten.
In het nieuw en boeiend vooruitzicht van een grootse verwezenlijking herleeft en groeit bij alle kunstminnenden steeds
een gezonde nieuwsgierigheid. Dit is zeker het geval voor de
geplande opvoeringen van een schouwtoneel, dat sinds jaren
een internationale vermaardheid verwierf, en deze zomer
zijn reeks voorstellingen in een vernieuwde visie zal kennenl.
Het is een bewezen feit dat het massaspel, hier bepaald met
een zeer verheven religieus-historisch thema, uiteraard een
ontwikkelingslijn, een natuurlijke aanpassing moest volgen.
Men noemt de eeuwige leefbaarheid, de wondere aantrekkingskracht van een dramatisch werk, dat het in de veruiterlijking, in de evolutie van de menselijke levensbeschouwing, zich logisch en noodzakelijk wil aangepast zien aan een
eigentijdse smaak en een juist-verantwoorde voorstellingskracht. Er is een eis van gezonde kritiek, die vooral positief zal steunen en stimuleren tot de moeilijke verwezenHiking van een levende en blijvend leefbare schepping, hier
met naam het Spel van het Heilig Bloed te Brugge : Sanguis

Christi.
In het drama aller tijden staat de kruisdood van de Godmens
centraal. Alles richt zich naar en ontwikkelt zich uit de
ondoorgrondelijke gebeurtenis op Golgotha. Alle steden en
dorpen staan getekend door en in het kruis, dat alleen kan
leiden naar de verrijzenis. En zo ontbloeide door de eeuwen
heen ook menig passiespel, dat het grote lijdenslied in een
eigen vorm en kleur herhaalde. Zo ontstond, meer dan
driehonderd jaar geleden, het rOberammergauerspiel bij een
gelofte en kon zich tot een tienjaarlijkse dankbetuiging in
een getrouwe herbeleving en schildering van de heilsgeschiedenis openbaren. Zo moest ook eenmaal uit dezelfde
1 Opvoeringen van het H. Bloedspel te Brugge : 30 juli, 2, 4, 7, 9, 11,
13, 14, 17 en 19 augustus, telkens te 21 h.
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kern, doch in een Bans andere atmosfeer, door de geschiedenis geleid, in het hart van de middeleeuwse stad Brugge
waar het Heilig Bloed van onze Zaligmaker wordt bewaard
en vereerd, het Sanguis Christi-Spel ontstaan. Hier lagen
de dramatische gegevens voor de hand om de zin en de
diepe waarde van Brugges kostbaarste schat voor duizenden
toeschouwers sprekend te verduidelijken.
Wanneer en hoe het H. Bloedspel ontstond ? Het is thans 25
jaar geleden dat een nederige stadsgenote, Mej. M. Dujardin, na het bijwonen van het Credospel onder regie van
Lode Geysen, spontaan het voorstel deed aan Pater Jozef
Boon „ iets in die aard bij het thema van het H. Bloed te
Brugge te creeren Deze idee leidde de dynamische geesteIijke tot het vast besluit: een grandioos massaspel in het enig
kader van de kunststad te verwezenlijken.
Na menige overweging en gedachtenwisseling, kon er bij
voorstel van de Heer Burgemeester van Hoestenberghe en
bij eenparige beslissing van de gemeenteraad in zitting van
25 februari 1938, definitief aan het Sanguis Christi-Spel
gewerkt worden. Het stadsbestuur waagde het een reeks opvoeringen te ondernemen, die nog hetzelfde jaar op de
Grote Markt zouden plaats vinden. Centraal gebouwd inspireerde de sierlijke reuzengestalte van het Belfort het verdere
decor voor het toen geplande massaspel. Regisseur Anton van
de Velde concipieerde de menigvuldige spel- en lichtelementen in harmonie met de rijzige toren. In het door Pater
Boon ontworpen scenario was het belfort een schakel, die
geschiedenis, traditie en sage kon verzoenen en meteen een
ganse stad, met zijn kerken en gebouwen, tot een gemeenschappelijke belijdenis bezielen. Waarbij dan de muziek van.
meester Meulemans een mystieke en milde sfeer vol begeestering zou scheppen. Met dat alles was de eigen kleur van
het Sanguis Christi-Spel te Brugge bepaald. Daarom had
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Nog twee foto's, opgenomen tifdens een herhaling voor
het H. Bloedspel te Brugge. Hieronder : Regisseur Remi Van
het ook Been zin een vreemd verzoek in te willigen: dit H.
Bloedspel te Einsiedeln, te Sevilla of nog andere plaatsen
te laten opvoeren. Hier zijn de woorden op het Oberammergauerspiel bij de inleiding van Dr. Fink terecht van toepassing : Verptlanzte man dieses Spiel, dann ware es in seiner
kiinstlerischen Gesamtanlage zerstort... ware seine Natur
verandert.
Voor en om het belfort moest dus in eerste visie de ganse
stad het grootste vertoon mede beleven, waarbij de klemtoon op het massale werd gelegd, in een machtig decorum
en een eerder statische oritplooling, die soms al te overdadig
naar de thans geldende soberder vernieuwing en aanpassing
zou Leiden. In de regie van Remi Van Duyn werd nu minder
belang gehecht aan het woord op zich zelf, aan de epischfiguratieve vorm der middeleeuwse mysteriespelen, dan wel
aan de bezielende en bezielde veruiterlijking van het kernmotief zelf: het kruis waarop de stervende Heiland zich het
hart laat doorboren.
In het licht van dit lijdensmotief van de Heer worden nu
alle medespelenden aktiever betrokken. Ook de taak der
reien, der gestalten, moet meer in de betekenis der klassieke treurspelen, der Griekse koren gezien. Zij handelen
mede en helpen overtuigen, steunen de meer dynamischdramatische opvatting. Terwille van de concentratie op het
nieuw-geplande podium aan de voet van de dominerende
belfortgestalte, werd ook afgezien van de in 1957 gebouwde
brug, die ter accentuering van de triomfantelijke intocht van
de Graaf, het hoofdthema dreigde te overvleugelen.
Thans zijn de verschillende taferelen in een sterker toneelmatig belichten van bijbelse en historische gebeurtenissen,
door het mysterie van de gekruisigde God verbonden, waarbij
begin- en eindpunt van het spel een aangrijpende verzoening kunnen vinden. Het kruis, dat Kristus draagt na het

Duyn geeft richtlijnen aan de acteurs.
Foto's L. Van Rafelghem

kunstecho's
Ecce Homo-beeld van het eerste deel, wordt in het slotaccoord als blijvend verlossingsteken in naam der duizenden
geheven. Wij noemden reed de gestalten, die als koor tot
bindend of beschouwend middel dienen. Zij moeten als uitdrukkingsvolle beweging bij de dramatische ontwikkeling,
in de prologos bedoeld, op het eind van het Spel het hoofdmotief omkransen.
Het thema in de muziek wordt nu meer op het beeld getransponeerd. Lift de muziek ontplooien zich doorheen het
toneelgebeuren, de korte doch treffende scenario's, ontstaan
visueel uit de auditieve schakeringen en benadrukken in een
duelleren van licht en duisternis een of ander motorisch moment, dat elke toeschouwer moet aanspreken en ontroeren.
Laat hier een voorbeeld uit het eerste deel de bedoeling
verduidelijken waar de eenzame cel van het lijden zich op
het podium aftekent: Kristus, de bloedig getekende, die
wacht op de dood, en waar de gelouterde mens, geIncarneerd in de figuur van Maria Magdalena, het licht der goddelijke liefde zoekt. 'Onmiddellijk daarna wordt door haar
vlucht de spanning verder opgedreven en kan dit treffend
beeld, gesteund door een a-vocalise van het koor, verder uitdeinen over het yolk. In de scene van het Stabat Mater
aanschouwen wij dan mede in eigen zielsbeleven, de uitkomst van het expressionistisch motief, dat in een schrijnend
dyptiek 'Moeder-Zoon' ons alien naar Golgotha gaat leiden;
ontwaren wij heviger nu, de eenzaam-witte gestalte, dragend om de hals het bordje, dat weldra bovenaan het kruis
zal gespijkerd worden.
In het uitwisselend spel van licht-muziek-beweging begrijpen wij dan ook de ode aan de Graal, die wij het iconografisch teken van het drama kunnen noemen: een levenwekkend schilderij, dat met de engelen tot een bovenaards
visioen mag suggereren. Treurengelen en zwaardengelen,
kaarsengelen en standaardengelen zien zich nu elk met een
eigen symbool en taak bedeeld en belichten in verscheidenheid, in een sacraal gebeuren, het grote Offer op Calvarie.
Lift dit moment ontvouwt zich dan de geschiedenis van het
H. Bloed. De toren vervult nu verder de rol van de schouwende acteur, de ziener, die met zijn stem over heden en
verleden kan verkonden ; het belfort met zijn historisch bindende kracht en stoerheid, dat in het tweede deel van het
Spel verhaalt van de strijd der kruisvaarders, een strijd
om redding en behoud. Wij worden plots door een stilte
tot bidden genood en ondergaan opnieuw de eis van het
lijden der tijden. Wij blijven allen de gemerkte melaatsen,
die alleen gereinigd kunnen worden door het Heilig Bloed.
In dit nieuwe doel heeft E. H. Viaene de figuur van Gravin
Sibylla centraal gesteld en de legendarische elementen met
de historische feiten verweven. Door dit sterk intermezzo in
het verloop van het drama, wordt de lijn logischer gehouden.
Het mirakel-thema is hier duidelijk verantwoord en deint uit
tot het zich eeuwig herhalend wonder van Gods Liefde. In
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de stad Jerusalem, wordt het wezen der mensheid, zij het in
gans het theatro mundi, door maskers en melaatsen belichaamd. Bij het Heilig Graf ontvangt de zieke gravin om
haar dienende liefde de relikwie uit de hand van de Patriarch. Zij weet zich plots door Gods Bloed gereinigd, zoals
velen met haar.
Waar vroeger de intocht van graaf Diederik met de kruisvaarders in het tweede deel van het Spel geschiedde, werd
deze terecht voor de apotheose van het Sanguis Christidrama voorzin. Het derde deel suggereert thans het kleurige
en typische Vlaamse leven, terwijl het koor het rijk verleden heipt opwekken en beklemtonen. Op de podiumvlakken
spelen zich verscheidene tafereeltjes af, die zich onder de
hoede van het Mariabeeld van de Halletoren bij een innig
avondmotief in het Salve Regina-lied ontplooien. Treffend
en verantwoord is de voorstelling van een moeder met haar
kinderen : een beeld dat hier in evenwicht komt met het
eenzaamheidsthema van het eerste deel. Tegenover de hoop
op de terugkeer van haar man, die in het verre land ging
strijden, tekent zich dan te sterker de Intrede van de kruisvaarders, die met hun Graaf de kostbare relikwie naar
Brugge brachten. Hierbij werd het jubelend-machtig '0 Celse
rerum Conditor' zeker behouden, maar nu gevolgd door het
sprekend lied van de stilte, bedoeld voor het eind : dit ter
overweging voor allen dat alles groeide uit het kruis en
uitmondt in het kruis.
Het mag uit deze enkele voorbeelden wellicht duidelijk zijn,
wat regisseur Remi Van Duyn heeft beoogd : alles tot een
sprekend, dramatisch verantwoord geheel te concentreren.
Zijn opdracht was zeker delicaat en moeilijk; in eerbied voor
het ontwerp van P. Boon, die op de eigenste dag van zijn
dood, op 5 april 1957, nog zoveel van zijn Sanguis-ChristiSpel droomde en wou verwezenlijken; in waardering voor
de muziek van A. Meulemans. Vernieuwing drong zich zeker
op, zoals ten andere door regisseur A. van de Velde bij de
laatste opvoeringen werd ondervonden en door E. P. A.
Speeckaert, als opvolger van E. P. J. Boon, overwogen.
Wij formuleerden de titel van ons onderwerp tot de vraag,
hoe wij dit jaar het

H. Bloedspel zullen zien. Zal het speel-

jaar 1962, in vergelijking met de vroegere reeksen opvoe-

ringen 1 een openbaring zijn ? Wij wensen het positief aan
alle gezellen van het H. Bloedspel, in het bijzonder aan
de algemene leider E. H. Van Rolleghem, aan mevrouw
Lams die de choreografie verzorgt en aan regisseur Remi
Van Duyn.
De duizenden toeschouwers zullen best getuigen.
Fernand Etienne

1 Het H. Bloedspel werd in 1938 en 1939 opgevoerd, waarna periodisch om
de vijf jaar. In 1947 werd Het Gezelschap van het H. Bloedspel gesticht
en meteen het tijdschrift De Graal uitgegeven.
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integendeel aan een handige burgemeester
van Rotterdam, die een onschatbare collectie
dcor testament voor zijn stad wist te winnen. Amsterdam, Rotterdam en zelfs Haarlem zouden in de twintigste eeuw volkomen
gemoderniseerd en aan de gewijzigde smaak
aangepast worden, ombouwd, vergroot en
uitgebreid, terwijl het Mauritshuis te Den.
Haag onveranderd bleef. Na de laatste oorlog heeft de Stichting Nederlands Kunstbezit
zeer veel gedaan, maar vooral het Boymansmuseum verrijkte zich dank zij de donatie
van Beuningen in 1958.
Na het geschiedkundig overzicht warden
tientallen meesterwerken gereproduceerd en
afzonderlijk besproken, waarbij aan het lot
der schilderijen in de loop der eeuwen speciale aandacht wordt geschonken. Vermits
geen enkel museum van moderne kunst door
de auteur behandeld wordt — daarom is de
titel van het boek o. i. bedrieglijk — komen
er onder deze werken geen voor uit de
laatste twee eeuwen.
Mgr. Ennio Francia, Pinacoteca V aticana.
Uitg. A. Martelle, Milaan, 1960. (359 illustr.,
waarvan een vijftigtal in kleur).
Iedereen weet dat het Vatikaan een der
beroemdste schilderijenverzamelingen ter wereld bevat. Voor het eerst werd een groot
in quarto album uitgegeven, dat de gehele
collectie reproduceert ; daarmede heeft het
streven van de hedendaagse techniek om
de kunstproductie van alle tijden in verzorgde afbeeldingen ter beschikking te stellen van elk kunstminnaar een nieuwe belangrijke stap vooruit gezet. De verzorger
der uitgave is de conservator van de pinakoteek, Mgr. Ennio Francia. Hij heeft de
reeks platen laten voorafgaan door een sterk
gedokumenteerd historisch overzicht van het
verleden der pinakoteek. Spijtig genoeg reikt
deze geschiedenis slechts tot Pius VII, zodat
wij weinig te weten komen over de lange
periode gaande van de middeleeuwen tot
het einde der XVIIIe eeuw. Uitvoerig vernemen we integendeel welke de lotgevallen
waren van de collectie in de Franse tijd,
hoe het grootste deel ervan werd aangeslagen door de republiek en door Bonaparte
om tenslotte na veel geharrewar slechts gedeeltelijk hersteld te worden ; de grote Canova blijkt hierbij een overwegende rol gespeeld te hebben evenals Kard. Consalvi, die
zich met klem verzette tegen de tendens om
de doeken na hun terugkeer terug te verdelen
over de talrijke paleizen, kloosters en kerken,
waarin zij zich voordien bevonden. Pius X
heeft aan de lokalen der pinakoteek hun
huidige ordonantie en ruimte geschonken,
svijl zij voordien moeilijk bereikbaar en zeer

slecht verlicht waren ; ook heeft hij een sterkere centralisatie der verzameling bewerk
ststelligd. Voor Pius XII behoorden sane stukken tot de 17e en vroegere eeuwen ; deze
paus gaf opdracht aan Mgr. Francica ook de
latere eeuwen en in het bijzonder de twintigste eeuw in de verzameling op te nemen.
De bedoeling van de paus was dat de Kerk
haar traditionele rol van beschermster der
levende kunst ook in het Vatikaan diende
te vervullen. Een Franse en een Italiaanse
commissie werden aangesteld om de lijst te
bepalen der hedendaagse meesters, van wie
werk in de pinakoteek zou warden opgenomen ; het zijn de grootste namen zonder
uitzondering die verkozen werden, ongeacht
de godsdienstige, wijsgerige of politieke
strekking waartoe de schilders kunnen beKoren. Voor Belgie werden Permeke, Ensor
en Wouters opgenomen. Spijtig genoeg is
het heden ten dage uitgesloten voor het Vatikaan grote sommen te besteden aan de
aankoop van kunstwerken voor zijn museum ; het is uitsluitend aangewezen op giften
en legaten. De lijst der reeds verworven
doeken vermeldt echter tot op heden noch
Ensor, noch Permeke, noch Wouters. Ensor
en Permeke zijn Westvlamingen ; wij vragen ons of of het niet passend zou zijn dat
een Westvlaamse verzamelaar of instelling
het op zich zou nemen deze schilders met
een waardevol werk in het Vatikaanse pinakoteek te doen intreden ; mogelijks zou
daartoe ook een provinciale inschrijving
kunnen geopend worden. Het ontgaat immers
niemand hoe belangrijk het is voor de faam
van onze hedendaagse schilderkunst over de
wereld dat werken onzer meesters zouden
aanwezig zijn in de voornaamste musea,
waartussen deze van het Vatikaan een der
eerste plaatsen inneemt.
Gertrud Rudloff-Hille, La Pinacoteca di
Dresda. Coll. Musei e monumenti d'Europa.
Uitg. Inst. Georg. de Agostini, Novara, 1960.
(162 blz., 150 ill. waarvan 32 in kleur).
De Gemaldegalerie van het huis van Saksen
ontstond omstreeks 1707, weinig voor de tijd
toen het Zwinger werd opgericht, en bestond
bij het begin der 18e eeuw reeds uit 535
schilderijen, voor het grootste deel van Italiaanse en Nederlandse meesters. In 1754
waren er reeds 1446, veel meer dan de aanwezige ruimte toeliet te plaatsen. Het nieuwe
gebouw van 1855 ontving er 2200 ; in de
eerste helft van de 20e eeuw werden nieuwe
gebouwen toegevoegd. In de laatste oorlog
leden niet alleen de gebouwen maar ook vele
schilderijen schade of werden vernield. De
wederopbouw van de galerij en de terugkeer van het grootste deel der schilderijen,

die in Moskou en Kiew beland waren, is
slechts zeer traag gebeurd, thans beschikt
men nog op verre na niet over de ruimte van
voor 1939 zodat de bezoeker slechts een
deel van wat van de verzameling overgebleven is kan aanschouwen. Toch is de collectie reeds uitzonderlijk rijk en de Duitse
Demokratische Republiek stelt alles in het
werk om deze kunstschatten in evidentie te
stellen.
De keuze uit deze fantastische collectie, die
de lezer in de reeks platen van dit boek
wordt geboden, bewijst overduidelijk de
onschatbare waarde ervan. Men vindt er
tat van meesterwerken van betekenis zoals
de Sixtijnse Madona van Rafael, de Venus
van Giorgione, de Geboorte van Correggio,
Christus met de cijnspenning van Titiaan,
de Triptiek van Jan van Eyck, de H. Hieronimus van Rubens en die van Van Dyck,
een drietal Saskias van Rembrandt. De brief
van Vermeer, het Joods kerkhof van Ruysdael ; ettelijke Durers, Holbeins, Griens, enz.
Wetenschappelijk verantwoorde notities vergezellen de reproducties.
Johannes Jahn, Museum der bildende Kiinste
Leipzig. Uitg. E. A. Seemann, Leipzig, 1961.
Dit museum heeft geen vorstelijke verzameling als oorsprong, maar collecties van burgers uit de 18e eeuw die op een honderdtal
km van de hoofdstad Dresden het voorbeeld
van de vorsten op kleine schaal navolgen.
In 1856 werd een stadsmuseum opgericht in
Italiaanse renaissancestijl. Aankopen en grote
schenkingen verrijkten het museum geleidelijk, zodat het reeds in 1883 twee nieuwe
vleugels bijbouwde ; behalve talloze werken
van de Leipziger schilder Max Klinger kwa-.
men ook tientallen meesterwerken uit alle
eeuwen de collectie vergroten, zodat in 1961
nieuwe uitbreiding nodig werd. Alle gebouwen gingen in de vlammen op in de
laatste oorlog. Na de oorlog kwam slechts
een gedeelte der schilderijen terug. Het oude
gerechtshof werd tot museum ingericht. Private collecties werden im Zuge des Bodenreform onteigend om het Leipziger museum
te verrijken ; een aantal der schilderijen, die
de Sowjets onder hun hoede genomen had-.
den, keerden ook terug. Met het gevolg dat
althans kwantitatief het museum meer bezit
dan voor de oorlog.
Waardevolle stukken zijn er ten overvloede
aanwezig ; wij vernoemen slechts van Eyck,
Francke, Geertgen t. St.-Jan, Cranach,
Grien, Fra Angelico, Raphael, Tintoretto,
Guardi, Ribera, Teniers, Brouwer, Hals,
Steen, Terborgh, zeer vele Duitsers vooral
uit de negentiende eeuw. De collectie prenten
en etsen is uitzonderlijk rijk. Natuurlijk over-
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treft Dresden dit alles in grote mate. De
laatste van de 120 reproducties van het
boek zijn typisch voor de naoorlogse Oostduitse kunst, o. m. een gruwelijke concen
tratiekampscene ' Opfer des Faschismus geheten. De uitgave zelf is prachtig verzorgd.
PARALLELLEN IN DE
SCHILDERKUNST
Marcel Brion, Art fantastique Uitg. Albin
Michel, Parijs, 1962, 314 blz., 55 helio- en
18 kleurreproducties.
Marcel Brion is de bekende kunsthistoricus
waarvan het vorig werk Art abstrait nogal
wat opschudding verwekte. Hij is ook de
auteur van de werken over Leonardo da
Vinci, Michel Angelo, Lorenzo it Magnifico
e. a., die hem de faam van een goed cultuurhistoricus verwierven. Deze ruime kennissen op het gehele gebied der plastische
kunsten heeft hij in zijn laatste werk over
de fantastische kunst merkwaardig weten
aan te wenden.
Het fantastische speelt een grote rol in de
kunst en wel onder allerlei gedaanten ; Brion
beoogde een synthese van alle vormen,
waarin de menselijke oeronrust sedert de middeleeuwen tot heden tot uiting kwam, hetzij
dit gebeurt door het angstwekkende uit te
beelden om er zich van te bevrijden, hetzij
de kunstenaar er een bezweringsmiddel tegen
het gruwelijke in zocht. De auteur laat het
Oosten terzijde, waar deze dingen een zo
grote rol spelen, maar ook het romantische
en het barokke, die beide eveneens het fantastische voortdurend aan bod brengen, omdat hij afzonderlijke werken hierover voorIn.reidt.
Dezelfde schrikthema's komen grosso modo
terug bij de schilders van alle tijden. Het
betoverd woud vindt men bij Altdorfer en
bij H. Seghers, maar ook bij Franz Marc
(Brion vergeet Max Ernst). Er is ook het
onbegrensde veld der bevreemdende samenstellingen, dat zowel H. Bosch als Alfred
Kubin en Dore kennen. Er zijn spoken en
skeletten, de dood in al haar gestalten van
Breughel tot Goy, Munch en Ensor. Landschappen, steden, kastelen en rulnes, zelfs
de ledige ruimte, kunnen angstwekkend zijn
bij Jacques Callot evenzogoed als bij Klee
of Fr. Bacon. Natuurlijk heeft de duivel een
bevoorrechte plaats in de wereld der gruwelijkheden van Mathias Griinewald tot Salvador Dali. Groteske metamorfozen vindt
men bij Guiseppe Arcimboldo en bij Germaine Richier of Chirico. Soms poogt de
schilder voor zich zelf een totaal onbestaande
wereld te scheppen Tanguy, Miro, Ensor
deden het zoals vroeger William Blake of
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Bosch. Ook de mythe is dikwijls draagster
van angst zoals Tamayo, Chagall, Buzzati
e. a. het aantoonden ; Brion had hier Beckmann kunnen bijvoegen. Zelfs de gewoonste
werkelijkheden van het dagelijkse leven zijn
soms fantastische elementen zoals in de oude
vanitas of in sommige tonelen van de
Kortrijkenaar Roelant Savery ; hetzelfde treft
men aan bij Delvaux, Margritte of Max.
van de Woestijne.
Marcel Brion behandelt uitvoerig elk dezer
thema's, maakt vergelijkingen, trekt parallellen over de eeuwen heen. Dat alles is ongemeen leerrijk. Natuurlijk is een dergelijke
schilderkunst voortdurend in tegenspraak met
het moderne estetische dogma, dat beweert
dat alleen de picturale waarden belang hebben. De door Brion behandelde kunstwerken
zijn allemaal litteraire, anecdotische en dus
volgens het geldend kunstbeginsel verfoeilijke kunstwerken. Men kan zich afvragen
of dit kunstbeginsel geen bekrompen vooroordeel is. Het blijft waar nochtans dat meer
dan eens de bevreemdende, schokkende, ergerende onderwerpen gekozen worden door
schilders, die aldus hun picturale armoede
wensen te verbergen.
Het gezond verstand schijnt erop te wijzen
dat de schilder zowel een picturaal waardevoile vorm, als een menselijk belangwekkend
gegeven in zijn doeken moet nastreven ;
maar wat heeft kunst met gezond verstand
te maken ?
K. E. Maison, Themes and Variations. Five
centuries of master copies and interpretations. Uitg. Thames and Hudson, 1960 ; 224
blz. met 293 reproducties waarvan 31 in
kleuren.
De schilderkunst wordt thans beheerst door
het uit de romantiek stammende begrip originaliteie. Het ergste wat men van een
hedendaagse kunstenaar zeggen kan is dat
hij imiteert : enkel aan beginnelingen vergeeft
men het en als men hen erop wijst dat zij
aan copie deden, dan blozen zij of maken
zich kwaad ; men redt zich dan door te zeggen dat zij nog hun eigen stijl, hun eigen
•eg zoeken. Een schilder die zichzelf respecteert mag de gekste dingen doen, alleen
maar imiteren mag hij niet, op straffe van
door alle critici met de vinger te worden
gewezen, hoe groot ook de andere kwaliteiten mogen zijn die de schilder tentoon
spreidt. Als hij eenmaal een eigen stijl 1
bezitdanlmhegvanm
eisen dat hij met hetzelfde doorgaat, al is
hij het grondig beu geworden. In een ander
geval vraagt men hem op tijd en stond een
nieuwigheid in zijn stijl in te voeren ; zo
hij dit niet doet, dan schudt men meewarig

het hoofd en zegt : 17 se repete, le pauvre...
Hoe diep het vooroordeel tegen het copieren
in ons zit moge blijken uit het feit dat we
een reproductie boven een copie zullen stellen : men gelooft dus meer in de mechanische
reproductie dan in de als knoeiwerk beschouwde copie.
Nochtans eeuwen lang hebben de grootste
schilders zonder de minste schaamte aan copie gedaan. Het boek van Maison heeft juist
voor doel dit te bewijzen aan de hand van
ticntallen grote platen, die goed verwantschap en verschil tussen de copie en het gecopieerde aantonen. Men heeft om allerlei redenen gecopieerd. Soms was het eenvoudig
om bedrog te plegen ; zelfs Michel-Angelo
maakte vervalsingen. Meestal was het als
een oefening bedoeld of was de schilder
erop uit bij voorgangers inspiratie te zoeken
en hen hun geheimen te ontfutselen. Zelfs
de modernen hebben dat op grote schaal
gedaan, zij het dan ook waar dat zij hun
exempelen bij voorkeur zochten in het exotische of bij voor-Renaissancistische en weinig bekende schilders. Vroeger maakte iedereen voortdurend copieen, en wel doelbewust ; als deze copie tevens een persoonlijke herschepping was, dan was dit meestal
helemaal niet bedoeld ; de subtiele verschillen
zijn echter zeer revelerend voor de persoonlijkheid van beide artisten, zowel deze van
de gecopieerde als deze van de copieerder,
want elk plaatst het accent op verschillende
zaken. Als modernen copieren, dan overdrijyen zij de verschillen wegens het heersende
vooroordeel tegen de copieerkunst, en wel
elk op zijn manier : Picasso met arrogantie,
Cezanne met nederigheid, Miro met speelsheid. Het is zeer leerzaam na te gaan hoe
de groten uit vroegere eeuwen persoonlijk
en origineel waren in hun copieen zonder
het te zoeken. Eenieder is van voorgangers
afhankelijk ; het is verdwazing dit te willen
loochenen. Het prachtige platen-album van
Maison bewijst het overduidelijk. Hij brengt
verwantschappen en afhankelijkheden aan
het licht, die soms werkelijk verbluffend zijn.
De bijbel in de kunst. Schilderijen, miniatures
en beeldhouwwerken, geInspireerd door het
Oude Testament. Uitg. Phaidon Press, Londen en W. De Haan, Zeist, 1957.
Met een inleiding van Marcel Brion en een
voorwoord van Dr. F. Vander Meer ; yenklarende teksten van Heidi Heimann, (247
blz., 240 reproducties waarvan 12 in kleur).
Wederom een ()rote platenalbum, dat waardevolle vergelijkingen en parallellen toelaat.
Het nut van deze platenreeks ligt vooral
hierin dat de hele bijbel wordt doorgemaakt
in zijn chronologische orde, met telkens voor
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elke belangrijke scene enkele typische uitbeeldingen. Dit laat toe gemakkelijk na te
gaan hoe elk schilder op zijn manier het
gegeven uitwerkt en tevens vast te stellen
hoe zekere stereotiepe voorstellingen zijn
ontstaan. Een keus van 240 platen kan natuurlijk op verre na niet volledig zijn. Vooral
valt het te betreuren dat de uitgevers geen
werken gereproduceerd hebben uit de 18e,
19" en 20' eeuw en bijna geen uit de Byzantijnse kunst : zo verliest de verzameling reeds
een belangrijk deel van haar interesse. In
feite is het onderwerp veel te rijk om met
een reeks van 240 platen te kunnen afgehandeld warden ; men denke alleen maar aan
de tientallen oudtestamentische voorstellingen bij Michel-Angelo, Rembrandt en Ghiberti.
Hoe beperkt ook de keuze der gereproduceerde werken, toch bewijst dit zeer mooi
uitgegeven werk hoe rijk het Oud Testament
is als inspiratiebron voor de kunstenaar.
De hedendaagse kunstenaar gaat niet dikwijls meer putten aan deze bron ; dit platenalbum bewijst dat zulks helemaal niet gewettigd is. Sommigen overigens hebben het
begrepen en hebben zich aan het werk gezet
om de gekende tonelen, die bedoeld zijn om
voor alle tijden vermaning en troost te brengen, uit te beelden op een wijze, die aangepast is aan de hedendaagse sensibiliteit. De
bijbelse beweging, die de gehele katholieke
Kerk op dit ogenblik heeft aangegrepen,
geeft een grote actualiteit aan deze strevingen. In welke zin de moderne uitbeelding van
het Oud Testament zou moeten gebeuren,
wordt ons spijtig genoeg door deze prachtige Phaidon-uitgave niet verduidelijkt. In vele
gevallen leert zij ons wel hoe het beslist
niet meer mag gebeuren ; dat is toch ook
reeds verdienstelijk. A. S.

„Nederland in DuitslandDoor Josef Kempen (uitgeverij Zwijsen,
Tilburg Nederland, 72 bladzijden, geillustreerd, 35 F)
Het is opvallend hoe in Duitsland en ook
in Frankrijk, waar Prof. Brachin van de
Sorbonne onlangs La litterature neerlandaise
publiceerde, een groeiende belangstelling
voor onze taal en kultuur kan worden genoteerd. Het boekje Nederland in Duitsland
is daar het zoveelste bewijs van. Josef Kempen is een neerlandikus, geboren te Neuss in
1929, spreekt voortreffelijk onze taal en
kent de toestanden in Noord- en Zuid-Nederland. Kempen heeft een tijdlang Nederlands
gedoceerd in het Kleefse en heeft zich als
dusdanig ingewerkt in de taaltoestanden van
dit grensgebied dat oorspronkelijk volkomen

nederlandstalig was maar bijna volledig verduitst is. Maar er blijft het dialekt. De bevolking voelt de bruikbaarheid van het Nederlands aan, vooral i. b. m. het toerisme,
het bereizen van het westelijk gelegen buurland Nederland en de ontgrenzing der grenzen in het verenigd Europa. Er is dus wel
belangstelling van onderuit. Want het betekent iets wanneer de grotehelft der jonge
Duitsters uit het Kleefse er de voorkeur aan
geeft Nederlands te leren als tweede taal...
omdat het ten slotte hun moedertaal is.
Maar van bovenuit is er de onverschilligheid : Nederlands wordt beschouwd als een
kleine buiten-europese taal, ondanks het feit
dat het de taal is van 18.000.000 buren.
Over de vertegenwoordiging van onze kulturele belangen in West-Duitsland zegt Kempen harde dingen. We voeren geen kultuurpolitiek en beschikken momenteel niet over
de geschikte mensen om onze kulturele belangen buiten onze grenzen te behartigen.
Er komt daarbij nog het kapitale punt dat
de koOrdinatie tussen Vlaanderen en Nederland ook op dat gebied vaak ver is te
zoeken.
Aan anekdoten die de Klein-Hollandse en
Klein-Vlaamse geest typeren ontbreekt het
Kempen helaas niet. Het ziekelijke, we zijn
maar een klein yolk, enz... enz. eindigt met
het afleggen aan de staatsgrenzen van elke
worm van eigenwaarde en van respekt voor
de eigen taal en kultuur. Kempen stelt dit
alles vast, onverbiddelijk en scherp. Maar
de waarheid dient gezegd. Achter zijn soms
scherpe uitlatingen voelt men zijn warme
genegenheid voor de Nederlandse kultuur.
Om veel redenen is dit boekje. ingeleid door
Dr. P. C. Paardekooper die ondertussen in
geheel Vlaanderen bekendheid verwierf, uiterst belangrijk te noemen. Het biedt naast
een historisch overzicht een blik op de aktualiteit en opent realiseerbare perspektieven.
Er is echter steun en medewerking nodig
van de overheid. Op dat gebied kunnen we
oneindig veel leren van Frankrijk dat er
alles op zet om het aanzien van de Franse
taal en kultuur in het buitenland te verhogen.
We zijn niet zo klein als we denken, is een
besluit uit dit boekje. Wanneer een buitenlander ons dat voor zegt dan hoeven wij
niet bang te zijn om het te herhalen.
I ozef Deleu

VARIA
Men meldt ons het verschijnen van Tekenaars, Schilders, Beeldhouwers van Belgie,
een naslagwerk, dat ongeveer tienduizend
adressen van tekenaars, graveerders, schil-

ders en beeldhouwers bevat, alsmede overzichten over kunstonderricht en lerarenkorps,
kunstkringen, critici, musea, expositiezalen
en een bibliografie der plastische kunsten in
Belgie. Tevens bevat het inleidingen door
vooraanstaande specialisten, o. m. van UrBain van de Voorde en Maurits Bilcke.
Bestellen bij : Arta, M. Lemonnierlaan, 22,
Brussel (400 blz. - 450 F).
De taalblaatjes (Uitg. A. Blontrock, Braemtstraat, 103, Brussel 3 70 F per jaargang
giro 8551.19).
Bijdragen over het gebruik van : bidprentje,
middelerwijl, lidmaatschapskaart, om, weten
van, hun, met wie, over wie, van wie, plaats
hebben, organiseren, beminnen, houden van,
uitdrukkingen met tand verder enkele
boekbesprekingen en artikeltjes over taalstudie en Prudens van Duyse.
Onlangs kwam het Jaarverslag 1960 van de
Provinciale Dienst voor Kulturele Aangelegenlzeden van de pers. Het is een overdruk
uit het verslag over de toestand van het
bestuur in 1960, aangevuld met adressenlijsten en juryverslagen. Het boek (150 pag.)
mag zonder twijfel beschouwd worden als
een rijke documentatiebron, waarin alle culturele aangelegenheden, die in 1960 in onze
provincie plaats hadden, uitvoerig worden
behandeld.
Biekorf, Lentemaand 1962 (3) handelt o. m.
over oude avondklokken Wingeroen in
Vlaanderen (A. Viaene), oude vertellingen
van de meulen te Dee (M. Cafmeyer) en
de Brievenpost in het Brugse (Jos. Desmet).
Het belangrijkste artikel is dit van Val.
Arickx over het Spaans-Brugs geslacht del
Rio, waarvan de eerste uit Segovia kwam
naar Brugge in het begin der 16e eeuw ; het
geslacht verwierf belangrijke bezittingen in
West-Vlaanderen. Verder wordt ook gehandeld over het werk van Brugse kunstenaars
voor de St.-Elooiskerk te Duinkerke van
1559 tot 1596. Antoon Viaene wijdt een In
Memoriam aan Michiel Englisch.
Biekorf, Grasmaand 1962 (4) brengt een
belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der
processies in West-Vlaanderen (A. Viaene),
een schapershistorie uit Izegem (J. Geldhof),
een toevoegsel over de Wingeroen van Roeselare (Mich. Debruyne), een verslag van
de schipbreuk van de Titanic door een Vlaming (V. Arickx), bijdragen over het inzetten bij het duivenspel (Luc Danhieux),
sansculotten te Brugge (A. Viaene), enz.
Redactie en beheer : A. Viaene, Annunciatenstraat, 82, Brugge.
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vakliteratuur
Bij gelegenheid van het verschijnen van dit
Gulden Vliesnummer, vestigt dhr. Henri
D'Hulst uit Lier, die ons zeer bereidwillig
enkele mooie reproducties voor deze aflevering bezorgde, de aandacht op zijn werk
Het Huwelijk van Filips de Schone met
Johanna van Casalie te Lier op 20 oktober
1496. Dit boek werd uitgegeven in 8°, telt
64 blz., met 10 afbeeldingen op couch& en
uitvouwblad met stamboom. Het kan verkregen worden bij de Firma H. J. D'Hulst,
Berlaarstraat, 22, Lier, giro 1754.13 (85,- F).
Hetzelfde werk verscheen ook in het Frans
(83 blz., 16 afbeeldingen in en 21 buiten de
tekst, twee uitvouwbladen, index en tabellen
prijs : 150,- F).

rijk) ; Drs. E. Warlop (Het charter van
Filips van de Elzas voor Kortrijk) ; Mag.
J. Brys (De 'Acta Capitulorum van de
dekenij te Tielt) ; Drs. L. Preneel (Priesters
in het concordatair bisdom Gent) ; Drs. K.
Maddens (Geluwe op het einde van de 16'
en het begin van de 17° eeuw) ; Drs. F.
Debrabandere (Herkomstnamen en de familienaam 'Van Kortrijk') ; J. Vierin (Romeins
Kortrijk) ; J. De Cuyper (Goswijn van der
Beke) en J. M. Berteele (De overbrenging
van het beeldje van 0. L. Vrouw van
Groeninge).

Van Henri D'Hulst is eveneens nog verkrijgbaar : Kunstglasramen in de collegiale
Kerk van Sint-Gummarus te Lier. (8°, 119
blz. couche met 57 reproducties, ingebonden
met gouddruk r prijs: 165,- F).

Losse nummers zijn te verkrijgen in de boekhandel. Artikels en mededelingen voor de
redactie worden gestuurd aan : F. Debrabandere, Doornikse wijk, 119, Kortrijk.

Verslagen en Mededelingen van de Leiegouw, jg. IV (1962), afl. 1 (156 blz.), is
zopas verschenen met bijdragen van :
J. De Cuyper (De gravenkapel van Kort-

Verder de Verslagen en de Kroniek.
Abonnement : 150 F - giro 4865.04 van De.
Leiegouw. Kortrijk.

Men leze telkens als volgt :
pag. 156, kol. 1, regel 40 :
... tot op zekere hoogte ook voor zijn andere
schilderijen...
pag. 156, kol. 2, regel 7 :
... nog zo zeer voor realisten...
pag. 156, kol. 2, regel 33 :
• meer invloed gehad heeft...
pag. 158, kol. 1, regel 15 :
groat was uw

• weinig begeerdet gij
hert !...
pag. 158, kol. 1, regel 41 :
onder hun werkkleren...
pag. 160, kol. 1, regel 2 :
Kollwitz (i. p. v. Kollewitz)

pag. 160, kol. 1, regel 16 :
... in hun kunst hebben betrokken ?...
pag. 160, kol. 1, regel 31 :
• zowel in bovenvermeide als in andere
werken met analoge tema's...
pag. 160, kol. 2, regel 24 :
... die grote suite, die tematisch...

ERRATA
West-Vlaanderen, nr. 63, 'Het Sociaal Aspekt in de Plastische Kunsten in Vlaanderen
van 1860 tot heden.

pag. 160, kol. 2, regel 52 :
heilig is met heilzaam verwant.
pag. 162, kol. 2, regel 28 :
Streng genomen geeft men daarmee...
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OP 4 FEBRUARI. LL. HEEFT DE BRITSE TELEVISIE EEN AANTAL
Frcinse schrijvers en beeldende kunstenaars gevraagd naar hun mening
over de Algerijnse krisis en, meer in het bijzonder, over zekere repressiepraktijken. De romanciere Francoise Sagan, een van de weinige ondervraagden die geen blad voor de mond nam, zei : J'ai honte de la

lachete de mes compatriotes. Quand quelque chose de sale se passe
dans leur pays, le devoir des intellectuels est de hurler.
Wie schreeuwt loopt gevaar dat de stem overslaat. De vorm wijkt af
van zijn conventionele schaal. De wereld van de zichtbare dingen wordt
vervangen door een andere, Keller gekleurde, die misschien echter is.
De mens betreedt het spiegelpaleis van de verbeelding om beter zichzelf te zien.
De kern van het expressionisme is, volgens Gottfried Benn, vernietiging
van de werkelijkheid. Deze opvatting hield verband met zijn aangeboren oppositie tegen het zelfvoldaan Pruisisch bourgeois-materialisme
dat leed aan militaristische oprispingen. Moreel verantwoorde opstandigheid, gemotiveerd door opwellend idealisme enerzijds, ontmoediging
anderzijds met grillige buien van twijfelzucht, zwartgalligheid en nihilisme schijnen haar voortdurend tussen twee polen in labiel evenwicht te hebben gehouden. Wie dit expressionisme benadert, ontmoet
op de eerste plaats niet een kunstvorm maar een levenshouding die
de stijl heeft gedetermineerd.
Bij het waarderen van het expressionisme in Vlaanderen kan men niet
buiten het beginsel van de pluraliteit der beschavingen. Er is voor deze
kunstrichting geen nationaal monopolie aanwijsbaar, wel een tijdsgeest
die zich over de grenzen heen poogt uit te drukken in verscheiden
disciplines, en die daarin beter geslaagd is in de ene dan in de andere.
De sociale en politieke betekenis van het expressionisme treden Mans
ook duidelijker aan het licht. Men kijkt ervan op te zien hoe de mens
zich bewogen heeft, en hoezeer zijn dreunende stem dam' verschilt van
bijvoorbeeld het giechelen uit het rococo. Merkwaardig genoeg bemerkt
men alsdan ook het onderscheid met de produkten van het socialistisch realisme, en men zoekt near verwantschap met het existentialisme
waarvoor sommige expressionisten een preludium hebben geschreven.
'

Toch verkeerde de levenshouding die het expressionisme ten grondslag ligt, niet noodzakelijk in een bestendige stemming van pessimisme.
Bijvoorbeeld wat Edvard Munch betreft, is duidelijk aangetoond dat
zijn werk up's en down's heeft ondergaan zodat zijn Menselijke Berg
voor de universiteit te Oslo enkele jaren later kon gevolgd worden
door een in heel wat opgewerkter kleuren geschilderde idylle voor
de kantine van de Freia-Chokoladefabrieken. Bij andere expressionisten
heeft de kristelijke ondertoon het geluid gemilderd, de vormen zelfs
nog vergeestelijkt.
De belangstelling voor deze kunstrichting is thans levendiger dan ooit,
wat blijkt uit het groot aantal publikaties en gelegenheidstentoonstellingen, e.g. de indrukwekkende retrospectieven van Dr. Walter Vanbeselaere in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, de expositie Expressionismus - Deutsche Malerei von 19oo bis 1915
van het Landesmuseum Munster dit jaar voor Noorwegen ondernomen,
en deze van de Raad van Europa in het Musee National d'Art Moderne
te Parijs onder de titel Les Sources du XX' siecle, welke later in een
ornvangrijke studie van Jean Cassou — Emile Langui — Nikolaus Pevsner wend te boek gesteld.
West-Vlaanderen onderneemt een — bescheiden — poging our ook enig
materiaal onder de aandacht te brengen. Hoewel het expressionisme
van alle tijden is, gaat onze belangstelling Kier inzonderheid naar het
fenomeen dat zich in de twintiger jaren in West-Europa en vooral in
Vlaanderen heeft voorgedaan. Er wordt nagegaan of men kan spreken
van beinvloeding of van wisselwerking ; er wordt gepeild naar de
eigen-aardige motieven van de beweging en naar een verklaring daarvan ; er wordt aangetoond hoever de studie van de bronnen dienaangaande gevorderd is.
Het was niet steeds gemakkelijk te komen tot een zekere eenheid of
vereniging van indrukken wegens de onvermijdelijke verscheidenheid
van opvatting onzer medewerkers. Ook het evenwicht tussen de disciplines lijdt sours enig geweld. Deze bijdragen zullen niettemin waardevol blijken te zijn voor verdere studie.
G. GYSELEN

ANDRE DEMEDTS

ENKEIJE BUMENI,ANDSE
IINVIOEDEN OP ONZE
EXPRESSIONITISCHE LI[ ERATUUR
De tijdsgrenzen van het expressionisme, als letterkundige beweging beschouwd, liggen niet ver uit elkander.
Nu een overzicht mogelijk geworden is, blijkt dat het
eerste teken van haar ontstaan in 1904 kan aangemerkt
warden. Dat jaar werd door Otto zur Linde het tijdschrift Charon opgericht. Zulks betekent nog enige
maanden voor Die Brikke tot stand kwam, die voor de
ontwikkeling van de moderne schilderkunst een doorslaggevend belang gehad heeft. Omstreeks 193o behoorde het expressionisme in de literatuur reeds tot het
verleden. Op dat ogenblik was het door het surrealisme van de even of de nieuwe zakelijkheid van de
anderen voorbijgestreefd. In die korte periode van een
kwarteeuw, ligt de bloeitijd tussen 1915 en 1925.
Een tweede algemene vaststelling leert dat het expressionisme hoofdzakelijk een Germaans en inzondierheid
Duits verschijnsel geweest is, een reactie van de noordse
mens, die tegen het naturalisme en de neo-romantiek
in opstand kwam. In de grand was het een paging om
door middel van de kunst de verburgerlijking en ontmenselijking van de samenleving te doorbreken en 'door
de vestiging van nieuwe maatschappelijke vormen een
gelukkiger toekomst mogelijk te maken. Door die bedoeling is het meer dan een zuiver letterkundige stromi ng geworden.
De laatste jaren voor het begin van de 20 e eeuw had
het naturalisme van Zola en Ibsen de literatuur beheerst. Oak zijn woordvoerders hadden gemeend dat
zij een fatale levensherni euwing voorbereidden. Door
een wetenschappelijke uitbeelding van de werkelijkheid wilden zij de mensheid van zelfmisleiding en huichelarij, waan en geloof bevrijden, om daardoor de
vrijheid en vooruitgang te bevorderen, die uiteindelijk
een eerlijke sociale ordening met een gelukskans voor
iedereen mogelijk zouden maken. Het naturalisme was
een atheistisch humanisme, een ver uitvloeisel van het
rationalisme, dat , sedert Voltaire en Lessing een deel
van de intellectuelen voor een optimistisch vertrouwen
in de mens en zijn toekomst gewonnen had.

Tegen de beperktheid van die wereldbeschouwing is
de mens van de eeuwige romantiek, zoals hij in Rousseau als tegenspeler van de filosofen der Verlichting
naar voren trad, in verzet gekomen. Hij hecht even
veel, zo niet meer, belang aan intuiitie, gevoel en verbeelding dan aan rede en logica. Hij voelt zidh grater
en wijder, vooral dieper en geheimzinniger .dan de loutere verstandsmens en meteen krjjgt het heelal dat hem
omringt oak een onbegrensder en mysterieuzer karakter. Sommige romantici uit die periode, zoals Huysmarts
en Maeterlinck, betonen een ongewone belangstelling
voor magie en buitennatuurlijke verschijnselen ; anderen
zoals Prud'homme en onze Van de Woestijne vertolken
het lijden aan zichzelf met een sensualistische en weleens sentimentele wellust, die van de zelfkwelling een
zelfvoldoening maakt ; en eindelijk zijn er degenen
die, in navolging van Wilde, het dilettantisme en de
decadentie als cultuurwaarden van eerste rang zullen
verdedigen.
Tegen die wereld van kortzichtige naturalisten en verburgerlijkte, door hun individualisme verziekte romantici, is het expressionisme , ontstaan. Enige grate denkers
en kunstenaars mogen, niet als zijn voorgangers, want
in letterlijke zin zijn zij dat niet, maar wel als zijn bezielers worden beschouwd. De eerste in ,de rij, omdat
zijn invloed in de eerste plaats in Duitsland het onmiddellijkst ingegrepen heeft, is Strindberg geweest.
Zijn strijd tegen al het bestaande, die op zeker ogenblik een nihilistische vernietigingspassie geworden was,
heeft de expressionisten ervan overtuigd , dat zij aan de
kapitalistische wereld, met zijn reactionaire en imperialistische politiek, een einde moesten maken. Op
enige vooraanstaanden in de beweging is daarnaast een
sterke invloed van Nietzsche uitgegaan. Van hem hebben zij het leidersprincipe overgenomen en terzelfder
tijd het besef rnedegekregen, dat de grate mens zelf
het recht schept om door zijn machtswil de vooruitgang van de mensheid of te dwingen. Uit die reacties
en inzichten is de eerste eigenschap van het expres,
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Eens heeft mij iemand, die niet van het expressionisme houdt, geschreven dat ik mij
eigenlijk nader zou moeten verklaren over
het feit dat ik, van mijn kant, wel het artistiek expressionisme aanvaard, maar niet
het literair. Mijn briefwisselaar lijkt beide
over een kam te scheren en het verwondert
hem dat ik dat ook niet doe.
Toen de redaktie van West-Vlaanderen mij
om een bijdrage vroeg voor het nummer van
haar tijdschrift, dat ze zich voornam aan
het expressionisme te wijden, herinnerde ik
mij die kwestie, of juister — want ik was
ze nooit vergeten, — leek mij dat een gelegenheid mijn gedachten daaromtrent eens
uiteen te zetten. Indien ik er inderdaad tot
nog toe niet toe gekomen was dit te doen,
dan was het om de waarheid te zeggen niet
omdat de gelegenheid had ontbroken, maar
omdat ik, achteraf beschouwd, met mijn argumentatie wel wat verlegen zat. Men heeft
een gevoel, men ondergaat een indruk, men
reageert er op een bepaalde manier op, en
dat is spontaan, weinig of niet beredeneerd.
De moeilijkheid begint als men het ontstaan of het waarom van die gevoelens en
die indrukken, de reden van die reakties te
verklaren heeft. Kan men zeggen dat men
daar streng genomen niet toe verplicht is,
het feit blijft dat, als men positie kiest, er
wel enige grond toe bestaat om te proberen
zijn houding te rechtvaardigen.
Is mijn houding ten deze te rechtvaardigen ?
Is het expressionisme in de beeldende kunst
zo buitengewoon belangrijk, in de literatuur
daarentegen helemaal naar de buitenste duisternissen te verwijzen ? Ronduit gezegd was
dit de eerste perplexe vraag die ik mezelf
stelde toen ik begon te overwegen welke
argumenten ik zou aanvoeren om mijn zienswijze te verdedigen. Het feit alleen dat deze
zich zo maar niet in massa opdrongen was
reeds van die aard, dat ik mij, wilde ik de
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sionisme, zijn wil tot de daad, zijn activisme gegroeid.
Voor ,zijn tweede karaktertrek, een onvertogen messianisme, zijn vooral de
reuzen uit de Russische literatuur van de 19e eeuw, Tolstoi en Dostojefski,
aansprakelijk geweest. Niet de Tolstol uit zijn naturalistische periode, maar
de boodschapper van een evangelisdh christendom, die in de geschriften uit
zijn laatste levenshelft alle nadruk op het ethische beginsel legde en door
onthechting en broederlijkheid een totale hernieuwing van de maatschappelijke verhoudingen aanpredikte. Niet minder sterk heeft Dostojefski's verheerlijking van de deemoed en het vrijwillig opgenomen lijden ingewerkt.
Zijn aanklacht tegen (het rationalisme, die in het verhaal over de groot-inquisiteur haar hoogtepunt bereikte en zijn leer over , de kracht van de duldzaamheld, in Aljosja beiichaamd, hadden voor de expressionisten veeleer een profetische dan een literaire waarde. Toen Dirk Coster in 1921 De Stem oprichtte, stelde hij Dostojefski als het grote voorbeeld van een nieuwe 'evenshouding aan zijn lezers voor.
De expressionisten beklemtoonden ten andere, dat de dichter in hun ogen
een leider van .zijn yolk moest zijn. Daarbij werd naar het nude Israel verwezen. Whitman die voordien in Europa nagenoeg onbekend gebleven was,
drong in weinige jaren in het Westen door (Maurits Wagenvoort bracht de
eerste Nederlandse vertaling van Leaves of Grass in 1917); Vachel Lindsay,

de zwerver poeet, die in de Verenigde Staten van stad tot stad trok om zijn
gedichten voor het gewone yolk voor te dragen, werd als een, groot man
beschouwd en men dweepte met Tagore, die in zijn wit kleed van land tot
land reisde, cm over zijn ideaal van , een vaag humanisme te spreken en overal
door duizenden bewonderaars toegejuicht werd.
Afbraak van een oude, voorspiegeling van een nieuwe wereld. Maar hoe zou
die nieuwe wereld emit zien ? De wegbereiders van het expressionisme hadden
zich tegen het kapitalisme en imperialisme, tegen het rationalisme en de
technisering van de samenleving uitgesproken. Tolstoi Dostojefski en Tagore
hadden broederlijkheid, deemoed en geweldloosheid als parolen voor een
nieuwe tijd doorgegeven. In Duitsland ontwaakte het heimwee naar een gemeenschap van welwillende mensen, die niet meer naar macht en bezit
zouden streven, maar zich te zamen inspannen on elkanders eenvoudig
geluk te helpen verzekeren. Men meende een voorbeeld van zulk een maatschappij in de late middeleeuwen te kunnen ontdekken.
Berdjajef, de Russische denker, voorspelde zelfs dat men op weg was naar
nieuwe middeleeuwen. Een grote bewondering ging naar de heilige Franciscus van Assisi, aan wie Gijsen een loflitanie zou wijden, en naar de geest
van de gothiek, om de ongecompliceerde adel en rust die ervan schenen uit
te gaan. Hamsun viel met zijn kritiek op de stedelijke cultuur en zijn trouw
aan de grond, het sahoonst in Hoe het groeide verenigd, die algemene strekking bij. De vertaling van Chinese, Perzisdhe en Japanse lyriek vestigde de
aandacht op de levensvormen van volkeren, die hun oude beschaving bewaard
hadden, zonder de mens door machines te laten verdringen, en de ontdekking van de muziek en breldhouwkunst van negers en Polynesiers, wekte
het geloof, dat het mogelijk moest zijn een cultuur van de geest met de
geest van de wildernis te verenigen. Uit die derde stroom van ervaringen,
vermoedens en nawerkingen, kwam het primitivisme van het expressionisme
voort.
-

,

August Strindberg — Bla Tornet,

1911.

nodige sereniteit van geest bewaren, in
geweten of moest vragen of ik mij ten deze
niet door al te persoonlijke, door menselijke
al te menselijke impulsen had laten bewegen. Immers, ik ben geen schilder, maar wel
heb ik mij aan de dichtkunst gewijd en wat
ik op dit gebied heb voortgebracht kan althans formeel niet expressionistisch genoemd
warden. Heb ik dan, door het expressionisme in de letteren en speciaal in de poezie
aan vrij scherpe critiek te onderwerpen, niet
eigenlijk pro domo gepleit, terwijl ik daarentegen van de schilder en andere beeldende
kunstenaars geen rechtstreekse concurrentie
te vrezen had en bijgevolg hun kunst geredelijk kon aanvaarden, ja zelfs begroeten ?
Ziedaar het gewetensonderzoek dat zich
onafwijsbaar aan mij opdrong. In deze dingen is het ijdel zichzelf te beliegen, en ik
zal dan ook maar onbewimpeld bekennen
dat mijn verzet daarin gedeeltelijk zijn oorsprong heeft gevonden. Voor een ander deel
echter is het toe te schrijven aan de onverdraagzame houding, althans in ons klein
landje, van de expressionisten, die opeens
geen andere poezie meer erkenden dan die
van het nieuwe dichten '. Tot op de huidige dag vindt dit fanatisme zijn voortzetting in de laatdunkendheid, zowel in de
literatuur als in de kunst, van de experimentelen, die tenminste wat hun mentaliteit betreft de erfgenamen zijn van de groep omheen het tijdschrift Ruimte, in de jaren na
de eerste wereldoorlog.
Ik wens hiermee natuurlijk niet een allang
tot het verleden behorende polemiek te heropenen, alleen een feit vast te stellen dat
historisch kan geacht warden. In mijn verhouding tot Ruimte is overigens de oorzaak
te zoeken van de discriminatie die ik op de
duur heb moeten maken tussen expressionisme en expressionisme. Want er zijn er
twee. Ik bedoel niet een litrrair en een artistiek, ik bedoel een opbouwend en een ontbindend, vooral op het gebied van de vorm.
Maar ook de geest is er natuurlijk niet
vreemd aan. Zij die zich iets herinneren
of later te weten zijn gekomen van de argumenten die ik in mijn geschriften voor en
tegen trachtte te ontwikkelen, zal het niet
onbekend zijn dat ik steeds het vormprincipe in de kunst heb willen hooghouden.
Niet de oude vorm, niet de versleten of
afgedane vorm, maar de vorm zonder meer.
En als men mij thans moest vragen wat ik
eigenlijk daaronder versta, zou ik geneigd
zijn te antwoorden ditgene wat in kunst en
letteren enige moeite kost om te verwezenlijken. Dit antwoord moge wat simplistisch
lijken, in het licht van het proses van ontwikkeling (bij manier van spreken) dat
kunst en letteren (inzonderheid de poezie)
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sedert een aantal jaren hebben doorgemaakt,

schijnt mij zich een dergelijk antwoord op
te dringen. De tegenwoordige ontbinding,
die niemand loochent, zelfs niet diegenen die
ertoe bijdragen, vindt zijn eerste oorzaak in
de verzwakking der formele disciplines. Zoveel jaren geleden heb ik reeds gewaar
schuwd tegen nalatigheid op dit gebied,
maar het heeft niet mogen baten. Men duide
mij niet ten kwade als ik daar even aan herrinner ; dat ik opstel na opstel in bedoelde
na-oorlogse jaren aan die toen acute vraagstukken heb gewijd : het wordt doorgaans
verzweg en.
Kunst begint met de vorm dit is steeds mijn
standp unt geweest inzake esthetica en critiek, en het is waarlijk niet amdat beeldende
kunsten en poezie zich in de loop van de
jongste halve eeuw al meer en meer van
dit beginsel hebben verwijderd dat ik mijn
zienswijze zou moeten veranderen. Bewijst
de huidige ontreddering niet dat mijn standpunt wel het goede zou kunnen zijn, aangezien men in de chaos is terechtgekomen
met er zich van te verwijderen ?
Dat het informele thans op het karakter van
kunst kan aanspraak maken, impliceert de
negatieve erkenning van de vorm als wezen
der kunst, van de vorm die men niet meer
wil of kan verwezenlijken. Aan de vorm
moge de geest voorzitten, maar dan om er
zich in uit te drukken en onfeilbaar wijst de
onzekerheid, de problematiek van de ene op
het verval van de andere. Tegen de geestelijke ontreddering schijnt echter geen kruid
gewassen te zijn. Daarom is de ontsporing
van althans de nieuwe kunstverschijnselen
onstuitbaar gebleken. Het grootste deel van
wat sinds een vijftiental jaar specifiek nieuw
kan heten is verziekt. Het had ook anders
kunnen zijn; in de eerste halve eeuw der
kunstvernieuwing was dit nog maar met
het geringste deel het geval. Sinds de jongste
wereldoorlog is de proportie vervaarlijk
toegenomen.
De vernieuwing der plastische kunsten is
al dadelijk met verontrustende verschijnselen van vormverzwakking gepaard gegaan,
en wat de poezie betreft, klimmen ze al op
tot het symbolisme. In het woord manifesteert zich de geest het meest onmiddellijk
en zo moest zijn beginnende vermoeidheid,
vergelijkbaar met de verslapping van het
organisme in de incubatietijd ener ziekte,
zich het eerst in de poezie kond doen. In
het literair expressionisme, dat trouwens
aanvankelijk door het symbolisme beinvloed
bleek (men denke b.v. aan Trakl) ; nam
de vormontbinding reeds bedenkelijke verhoudingen aan, die zich nog veel sterker,
en ditmaal ronduit in nihilistische geest, in
het dadaisme en andere extreme richtingen
'
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Men keerde zich niet alleen tegen de uitwassen van de westerse beschaving,
men wilde haar prijsgeven om van voren of aan te kunnen beginnen. Vandaar het verwerpen van alle traditie. Bij degenen die naar de grond der dingen gingen, was dat een correctie op Strindsbergs nhilisme. Zij wilden na
cie vernietiging van het bestaande een nieuwe realiteit ,opbouwen, die dichter
bij de aanvang van het Leven zou staan. Daarom ook verwierpen zij de
classieke vormgeving in de literatuur. Op het gebied van de poezie zou dat bij
de epigonen, die uiteraard tot een oorspronkelijke schepping onbekwa.am zijn,
tot de on,zinnigste ibuitenissigheden voeren. Ook de dramatische kunst zou
zich bevrijden uit de verstarring, die er sedert het Franse classicisme op drukte,
om door een lossere opeenvolging van de tonelen en meer vrijheid in de vertalking, tot een levensuitbeelding te komen die niet meer van , de tbestaande
realiteit afhankelijk was, doch uiting ,gaf aan de toekomstwil en verwachting,
die in de kunstenaar aanwezig waren. Zelfs werd er gepoogd expressionistische verhalen en romans te schrijven. Het genre zelf verbiedt evenwel, op
straffe van onleesbaarheid, de ontbinding van de logisch geordende stijl zo
ver door te voeren dat de lezer de inhoud niet meer kan begrijpen. Het expressionistische ingrijpen op de epische letterkunde bleef , daardoor veelal tot
de tendens van het werk beperkt, zoals dat in onze literatuur met Kristiaan
de Godsgezant door Van der Hallen en Waldo door Walschap het geval geweest is.
Als vierde en laatste eigenschap weze het barokke karakter van het expressionisme vermeld. Met de verschillende weleens tegenstrijdige elementen die
zijn wezen bepaald hebben, kon moeilijk een strakke synthese ontworpen
worden. De beweging vertoonde meer grillige beweeglijkheid dan rustige
stroming, meer onvertogen gevoelsuitbarsting ,dan doordaohte mededeling.
Haar woordvoerders weten dat chaotische uitzicht aan de tijd van haar ontstaan en betoogden zodoende meteen dat zij als tijdskunst, geboren te midden van en met de verschijnselen van een revolutionaire periode, diende beschouwd te worden. Kunst die tegelijk seinontvanger en seingever wilde
zijn, die aan de scheppingen van de techniek haar beeldspraak ontleende
om tegen de technische beschaving uit te varen en met bezwerende overmoed op eenvoud aan te dringen.
De profetische toon van het messianisme liet zich bij sommigen moeilijk in
de rustige ontplooiing van de volzin vatten. Het typische zinteken van hun
expressionisme werd het uitroepteken. De woorden maakten zich los uit het
zinsverband, de betrekkelijke en bijvoegelijke rededelen verdwenen, zodat
alleen naam- en werkwoorden overbleven. Het expressionistische gedicht
werd een aaneenschakeling van kreten en verzuchtingen. Bij anderen kreeg
de verwoording een psalmodierend ritme en dijnde hun poezie uit tot dat
sterk bewogen hymnisch proza, waarvan Whitman, Tagore en Claudel de
bewonderde beoefenaars waren. Moens ging nog verder teru.g en sprak over
de bezieling die van de Bijbelse psalmliteratuur op de expressionistische
dichters uitgegaan was.
De vervreemding uit het alledaagse bestaan, met zijn concrete toestanden en
mensen, leidde onvermijdelijk naar de schepping van een symbolenliteratuur.
De personages in toneelstukken en verhalen werden soms, zoals in de moraliteiten uit de rederijkerstijd, met abstracte namen genoemd. Zij waren
slechts personificaties van een beperkt aantal begrippen. Niettegenstaande
de expressionistische weerzin voor het rationalisme werd hier een uiterst rationalistische denkwijze toegepast, die later van de messianistische bedoeling
gezuiverd, tot de idee van , de abstracte kunst heeft gevoerd. Daartegen zou
het existentialisme, dat in de Duitse literatuur door Kafka vertegenwoordigd,
terzelfder tijd als het expressionisme aan bad gekomen is, de grote tegenkracht worden. Op dat ogenblik werd wel, zelfs bij ons in Ter Waarheid
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over Kafka geschreven, nadat hij arm en eenzaam aan tering gestorven was,
maar nog werd zijn echte betekenis voor de toekomst niet ingezien.
Dat de levensduur van het expressionisme zo kort geweest is en de beweging
eigenlijk nooit tot rijping en een eigen classiek kon komen, moet geweten
aan andere stromingen, zoals het unanimisme, futurisme en daddisme, die
haar gekruist en van haar bronnen afgeleid hebben. In 1906 stichtten enige
Franse jongeren, de zogeheten unanimisten, te Creteil een sociale en lite-

uitspraken (Tristan Tzara, o.m.) Men heeft,
in de literatuur, veelal deze talrijke nieuwsoortige poetische opvattingen als expressionisme beschouwd, eensdeels te recht als
men die term wil aanwenden om globaal alle
moderne stromingen te kenmerken die zich
formed van de kiassieke poezie onderscheiden, — zo kan men in de beeldende kunst
onder expressionisme alle richtingen samenvatten die met realisme en impressionisme
hebben gebroken ; anderdeels ten onrechte,
omdat het expressionisme toch wel degelijk
een welbepaalde, zelfstandige kunstformule
is, een levende, scheppingskrachtige beweging, vooral weliswaar op het gebied der
plastische kunst, waar ze beoefenaars telt en
geteld heeft die thans meer en meer als
grote figuren worden beschouwd, kunstenaars die van de vorm in de volste zin van
het woord de drager der expressie hebben
gemaakt. Om dat te bereiken moesten ze
de vorm als creatief element handhaven en
dat hebben ze precies kunnen doen omdat
ze in laatste instantie de verschijnselen van
natuur en leven als constituerende krachten
in hun kunst hebben gehandhaafd. In de
poezie geldt hetzelfde voor hen die zich in
hun expressies onderworpen hebben aan de
wetten van het denken en het natuurlijk
leven der taal, wat hen immers niet moest
beletten de taal te beladen met de felst geconcentreerde, ja de meest krampachtige
samenballingen van geest en gevoel : voor
mij is Gottfried Benn de meest typische vertegenwoordiger van de zuiver expressionistische poezie, en de grootste dichter van
het tweede kwartaal dezer eeuw. Diegenen
echter die de vorm als een zelfstandige entiteit hebben trachten te beschouwen, los van
de verschijnselen der natuur, van de gestalten des levens, zijn nooit boven het stadium van het experiment uitgegroeid. Ze
blijven bevangen in veelal ijdele probeersels, in wezenloze problemen. Dit is niet in
tegenspraak met ons eigen beginsel der primauteit van de vorm in de kunst. De enen
bewust, de anderen onbewust hebben immers
de vorm uitgehold, verwrongen, vernietigd
en zulks alleen omdat ze hem van de inhoud hebben gescheiden. Kunst begint met
de vorm, maar is niet vorm, niet vorm alleen. De vorm is niet het doel der kunst,
hij is er een bestanddeel van, maar omdat
men hier veelal het deel voor het geheel
heeft genomen en volume, lijn, kleur en
welke vormelementen daar nog zijn mogen
als op zichzelf staande en geldende plastische waarden heeft willen doen doorgaan.
is men verzeild geraakt in de baaierd die
men kent. Door de vorm van het leven te
isoleren heeft men hem virtueel gedood,
— zoals een proefkonijn, dat men aan te
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veel of aan te riskante experimenten heeft
onderworpen. Maar de kunst bestaat niet
uit experimenten, ze bestaat uit verwezenlijkingen. Zo ook kan men van de poezie
zeggen dat men ze goeddeels heeft ten gronde gericht. Bij de aftakeling van de prosodische vorm, waarmee het fataal verzet
tegen de tucht in de poezie began, kon het
natuurlijk niet blijven. De intronisatie van
het al 'vrijer' wordende vrije vers bereidde
het terrein voor van een anarchie, die de
dichters gaandeweg toeliet de woorden van
hun betekenis te ontdoen, de taal te ontwrichten, de syntaxis uit te schakelen, het
beeld te onderschuiven aan de gedachte, in
plaats van het als een illustratie dezer laatste
aan te wenden, een beklemtoning, een slotakkoord, een klap op de vuurpijl der lyrische uitstorting. De woekering van een
weldra geheel oncontroleerbare beeldspraak
die de rechtstreekse formulering der gedachte verdringt, heeft geleid tot dit bespottelijk
hermetisme, dat in de meeste gevallen een
dekmantel is van inhoudsloosheid of onzin.
Voor zover het literair expressionisme (in
zijn breedste betekenis genomen) daarin
heeft bestaan en in zijn latere atonalistische
speling nog daarin bestaat, kunnen wij het
slechts als een symptoom, ja als een wezenlijk verschijnsel van cultured verval beschouwen. Van het poetische expressionisme
sensu stricto, (a.m. dit van de humanistische
richting) dat niet leeg is van inhoud, hem
integendeel wel eens te veel beklemtoont
ten nadele van de vorm, laten wij nog de
dikwijls tendentieuze doelstelling buiten beschouwing : daarop in te gaan zou ons hier
te ver brengen. Het heeft overigens slechts
een betrekkelijk kort bestaan gekend, wat
niet zeggen wil dat het volslagen zonder
betekenis geweest is : meer dan een zijner
vertegenwoordigers is mettertijd overigens
de klassieke formules gaan benaderen (Werfel, Ivan Gall, Marsman). Ver van ons
overigens de poezie van dergelijke dichters
te versmaden. Heeft het literair expressionisme 'en bloc niet veel blijvends voortgebracht (zelfs buiten zijn experimentele
spelingen am), dan misschien gewoon omdat
de grote talenten, op enkelen na, hebben
ontbroken. En misschien heeft het expressionisme in de beeldende kunsten het geluk
gehad wel hoogbegaafde beoefenaars te tellen. Maar het doorslaggevend bewijs van
hun begaafdheid lijkt mij dan in de eerste
plaats in het feit gelegen te hebben dat ze
de vorm ten hoogste hebben misvormd,
maar niet vernietigd. Bij de grootsten hunner (Picasso in zijn tekeningen, Kirchner,
Mueller, Permeke) is de deformatie verhepag. 399 onderaan
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raire gemeenschap, die in de letterkundige geschiedenis als L'Abbaye beken.d
staat. De voornaamsten under hen waren Arcos, Chenneviere, Duham.el,
Romains en Vildrac. Hun ideaal was door hun kunst en voorbeeld een hernieuwing van het hele leven door te drijven.
De meest kenmerkende eigenschappen van 'hun geschriften waren waarachtigheid en maatschappelijke belangstelling. De unanimisten verafschuwden
alle gezochtheid en onnatuur. De kunst mocht zich niet verminken tot het
uitspreken van individuele ervaringen ; de gehele gemeenschap, en nog ruimer, al het zijnde, was bij hun belangstelling betrokken. Bij voorkeur streefden de unanimisten naar de onmiddellijkste en eenvoudigste verwoording.
Op die manier hoopten rzij , het yolk te kunnen bereiken. Het unanimisme
heeft, inzonderheid langs Apollinaire die tot , de kring van zijn geestesg.enoten
behoorde, kritisch op het 'expressionisme ingewerkt en het zijne ertoe bijgedragen rom het, meer binnen de grenzen van ,de Franse redelijkheid, zijn opgezweepte toon en bezwerende overmoed te ontnemen.
Even diepe ontreddering zouden de invloeden van het futurisme en daddisme
teweeg brengen. Marinetti publiceerde het manifest van het futurisme in
1909. Tot nog toe, verklaarde hij, heeft de letterkunde de bedachtzame onbeweeglijkheid, de extase en de slaperigheid verheerlijkt. Nu bestond er
volgens hem geen schoonheid , dan in de strijd: De kunst moest aanvallend
zijn, vrij van alle ,overgeleverde taboe's, een nieuwe wereld voorbereiden op
het pain van de oude. 'De ,aorlog is de enige hygiene van de wereld'. Hij
wilde de taal bevrijden uit de toestand waarin eeuwen wetmatigheid haar gebracht hadden, de woorden losmaken uit alle vooropgezette verbanden en
alle fonetische en ortografische middelen aanwenden om de geest van aanvallende nieuwe menselijkheid te vertolken.
In 1 916 maakte Marinetti deel uit van seen kleine groep kunstenaars, schilders
en letterkundigen, die geregeld te Zurich samenkwamen en daar twee jaar
later een bureau oprichtten, dat ander de leiding van Tzara het bulletin
Dada uitgaf. Het dadalsme, de negatie van het gezond verstand en de concrete zin voor levenswerkelijkheid, was geboren. Het dadalsme verdedigde
de 'slechte smaak ' als de enige natuurlijke aandrift, die in staat was om alle
voortbrengselen van 'de goede smaak' u.it het verleden op te ruimen. Zij
heetten de logica een gekkin ; ,hun werk mocht niet begrepen worden. Het
was ook •nbegrijpelijk : na 'les mots en liberte' kwamen klankgrepen zonder betekenis en ten slotte alleen maar letters, die typografisch op een
bijzondere manier gerangschikt stonden. Die methode kon slechts in de
poezie toegepast worden ; voor toned en verhaal was zij uiteraard niet te
gebruiken.
De eerste belangrijke expressionisten zijn Duitsers geweest : Wedekind, Werfel, Trakl, Heym, Hasen.clever, Datibler, Unruh en Frank. De Vlamingen,
vooral Wens, ,'hebben ook de pathetische lyriek van Else Lasker Schiller bewonderd. Op Van Ostaijen heeft voor 'zijn futuristische periode Stramm enige
invloed uitgeoefend, terwijl Sorge voor Verbruggen en Van der Hallen als
een belangrijke figuur zal gegolden hebben. Voor alien is de bloemlezing
Menschheitsciammerung (192o) richtinggevend geweest.
Aanvankelijk hebben ide aanhangers van de beweging geloofd dat zij een
internationale verspreiding en betekenis .zou krijgen, maar dat vooruitzicht is
buiten West-Europa, in het bijzonder buiten Duitsland en Vlaanderen, niet
bewaarheid geworden. De weinige Engelsen, Fransen en Nederlanders, die er
eerst bij behoorden, zijn spoedig naar andere opvattingen geevolueerd. Voor
andere volkeren heeft het , expressionisme weinig belang opgeleverd en ook
bij de Duitsers en Vlamingen is het vrij spoedig, , door het leven terecht gewezen en door nieuwe stromingen voorbijgestreefd, een historisch feit geworden. Waar wij bier eindigen, zou na ons overzicht van de invloeden de geschiedenis en de studie van de expressionistische literatuur moeten beginnen.
.
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(vervolg)
ving van de vorm en geenszins ontbinding
noch abstraktie. Die vormverheving impliceert bij hen trouwens verheving van het
leven en vaak verheerlijking van de uitzichten der natuur in glorieuze kleurtransposities. 1k sprak hierboven van het tijd-

schrift Ruimte, dat ook houtsneden, lino's
e.d. van plastische kunstenaars bevatte : onze
eerste abstrakten hebben er werk aan afgestaan. Die veelal experimenteel-expressionis
tische gravures lieten mij doorgaans nog onverschilliger dan de poetische experimenten
die men erin lezen kon. Maar toen, vanuit
een heel andere hoek, Servaes, Permeke,

Gust. de Smet, later Brusselmans voor mij
opdoemden, bekreunde ik mij nauwelijks nog
om de richting die ze vertegenwoordigden.
Was het dezelfde als die van de kunstenaars
die ik o.m. door bovenbedoeld tijdschrift had
leren kennen ? Om het even. Ze bewezen
schilders te zijn van de eerste rang. En
daar kwam het op aan.
399

DR. MARCEL BOEREBOOM

HE' EXPRESSIONZME N DE MUZEK
Sedert nagenoeg driekwart eeuws leeft de kunst van
revoluties, waarvan de ene sores brutaal op de andere
reageert. De kunstgeschiedenis registreert dan ook een
kettingreactie van strijdbare 'ismen', een esthetische
kernsplitsing, waarvan we heden ten dage nog immer
dreunende of vlug uitdovende echo's opvangen. Voor
ons opzet is het onbegonnen werk het woelige heir van
deze 'ismen' te schouwen. Twee onder hen komen op
het voorste gelid : hun namen zijn zo mondgemeen geworden dat zij door voortdurend gebruik een verwijde
en vervaagde betekenis verkregen. We noemen impressionisme en expressionisme, een termenpaar dat uit
de plastische kunsten in de muziek werd binnengeloodst. Deze overdracht uit de beeldende visie naar de
sonore geschiedde niet zonder de concrete definieerbaarheid van de termen op muzikaal plan te schaden.
Op zoek naar concrete analogieen staat men vaak voor
onoverbrugbare kloven, zo zeer dat sommige muziekhistorici vermijden er een beroep op te doen. Zo heeft
bijvoorbeeld het uitgebreide Dictionn.ary of music and
musicians, alias de 'Grove' (1954), het trefwoord 'expressionisme' verzaakt. Anderen verruimen de draagwijdte van de twee gewraakte termen op een wijze,
die hun historische gebondenheid over het hoofd ziet:
ze verbreden de betekenis van het 'expressionisme' tot
een vage synoniem van 'modernisme' of 'anti-naturalime' en verleggen de terminus a quo van het impressionisme in een vroeger tijdsbestek, waar, zeer
sporadisch, toevallige affiniteiten op de latere strekking schijnen vooruit te lopen.
Wanneer men de slagwoorden 'impressionisme' en 'expressionisme' in de muziek naast elkaar beschouwt,
schijnt, op een eerste gezicht, de etymologie hun esthetische polariteit onmiddellijk te belichten. En toch,
hoe vlug komen we op die wijze in het ijle terecht !
Hoe zou het impressionisme, of de kunst die vooral
indrukken van buiten uit weergeeft, minder een 'uitdrukkingskunst' zijn, dan het expressionisme, dat men
eens genoemd heeft 'impressionisme van de innerlijke
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wereld' (H. Sedlmayer, Die Revolution der modernen
Kunst) ? We kunnen niet anders dan Bernet Kempers
gelijk geven, wanneer hij in zijn kort en negatief
artikel in de Encyclopedie van de Muziek (1956), bij
het trefwoord 'expressionisme' getuigt, dat dit woord
als aanduiding van de 'progressieve' richting in de
muziek sedert Wereldoorlog II, tamelijk zinloos en misleidend is. En we kunnen ons op dezelfde wijze over
'impressionisme' uitlaten : we voelen ons hier niet alleen, want ook Debussy, die er nochtans iets van of
wist, was er niet van gediend !
En toch ware het onzinnig die termen uit het estetisch
vocabularium te barmen, ook op muziekhistorisch terrein, waar ze enigszins als indringers aandoen. Al is
hun directe, of als men wil, etymologisch-semantische
inhoud gering, ze kregen niettemin een grote symboolwaarde ; men kan ze zeer nuttig als vlaggen later wapperen, die twee versoheiden ladingen dekken. Ze roepen twee, in de tijd duidelijk te omschrijven, specifieke
uitdrukkingssferen voor de geest, beantwoordend aan
twee tegenovergestelde wereldbeschouwingen, elk met
een eigen, uiteraard voortvarende techniek.
We hebben hier alleen het expressionisme in de muziek te monsteren. Laten we dan eerst de sfeer onderzoeken, waarin het expressionisme zijn wereldvisie opbouwde, en voorts het klankbeeld dat hieruit is gegroeid.
Men heeft reeds ten overvloede herhaald dat het expressionisme veeleer een levensbeschouwing is dan een
stijl. Men moge echter hieruit niet afleiden dat het expressionisme stijlloos zou zijn ; we zullen zelfs zien
dat het op vrij paradoxale, doch technisch logisdh te
verklaren wijze, in loutere istijl' kan uitmonden. Zoals
het echter ontstaan is bij de aanvang van onze eeuw
en intens beleefd werd tijdens en onmiddellijk na
Wereldoorlog I, is het expressionisme essentieel de artistieke neerslag van een innerlijke opstand tegen de
schijnorde van de bourgeois-cultuur en tegen het behagelijk realisme of narcissistisch individualisme uit het

Alban Berg :
scene uit
'Woyzeck' (Buchner).

Brecht & Weill :
scene uit de
'Dreigroschen Oper'
(Helsinki, 1930).

Bela Bartok

fin-de-siecle. Het richt zich in de eerste plaats tegen
iedere academisdhe copieerlust, tegen de verafgoding van
de schoonheid en het zwelgen in subtiele nuances,
tegen alien die izich 'goden wanen in het diepst van
hun gedachten en naar de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie dingen. Het expressionisme wenst niet een gezond evenwicht te herstellen, maar wel in een stormachtige vervoering, vloekend of biddend, breedsprakig juichend of naIef stamelend, een cosmische liefde voor ,de lijdende en gevallen
medemens te proclameren, en een bittere, vaak sarcastische haat uit te sdhreeuwen tegen normen en traditie,
gevestigde orde en verburgerlijkte kunstzin.
Wat de expressionist ook moge drijven : angst en vloek,
liefde en extase, voor hem komt het niet aan op de
uitwendige waarheid en de verfijning van de vormgeving, maar alleen op de intensiteit van de uitdrukking. Vandaar :de opzettelijk ontwrichte natuurbeelden
en gedeformeerde lichamen bij de schilders — men
denke aan Nolde, Beckmann, Rouault, Kokoschka, Permeke, Gustaaf De Smet, Frits Van den Berghe, Servaes — de , ongecontroleerde en wilde beeldspraak bij
de dichters : Werfel, Trakl, Van Ostayen, de vlijmend
dissonerende taal in de muziek : Schonberg en zijn
school. Bij al de expressionistische kunstenaars, inzondetheid diegene van Germaanse herkomst, die in het
tijdbestek 1910-1925 het hoogtepunt van hun kunstvisie verwezenlijkten, overweegt de overspannen en
explosieve uitdrukking van meestal pessimistische gevoelsimpulsen ; zelden schijnt de zon, ook niet bij hen
die hun dramatisch-getinte visie in dienst plaatsen van
een godsdienstige levensbeschouwing.
Men kan de indruk niet ontgaan dat het expressionisme als intense uitdrukkingskunst de laatste en acuutste fase van de romantiek vertegenwoordigt : een
romantiek die tegen zichzelf vecht ; een einde en...
een begin.
Die algemene, hierboven geschetste tendensen zijn natuurlijk niet als uit een plotse wolkbreuk over de kunst
neergeslagen. Ook aan de muzikale gezidhtseinder schoyen sedert het begin van onze eeuw of en toe dreigende
onweerswolken voorbij.
Men spreekt derhalve van een Vroeg-expre s s i on i s m e waarmee men een geexaspereerde laat-romantiek
bedoelt, die haar hyper-individualistische gevoelsgeladenheid, haar decadente erotiek en izwoiele mystiek in
een niet te stremmen vloed van chromatische spanningen zoekt uit te beelden. Ze weerspiegelt in een onoverzichtelijke vorm de gekweldheid van het rusteloos streven. Als representatieve voorbeelden van deze
overspannen, sours zenuwslopende muziek kunnen we
het ongewoon, uitgebreide symfonisch gedicht Pelleas
und Melisande van Am. Schonberg (1902) aanwijzen,
voorts enkele klaviersonaten, de 4 e en 5 e namelijk,
van A. Skrjabin (1903, 1908), zijn Poeme de l'Extase
(1908) en de eenakter Salome van R. Strauss (1905).
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De r a d i c a le fase van het expressionisme zet niet
in voor 1909 en duurt tot ongeveer 1924. Deze twee
decennien zullen steeds tot de vruchtbaarste, zij het ook
woeligste, perioden in de muziekgeschiedenis moeten
gerekend worden.
Schonberg haalde de laatste, maar ook ,gevaarlijkste
gevolgtrekkingen uit de evolutie van de tonale muziek,
die a. h. w. uit haar voegen was g:erukt door een roekeloos chromatiseren. Hij loochent de functionaliteit der
akkoorden, d.i. de wetten van hun onderlinge aantrekkingskracht. Het klankbeeld wordt beheerst door de
dissonante : het atonale tijdperk wordt aldus ingeluid.
De melodie wordt ontakeld, in die zin dat ze 'niet zingbare' intervallen beschrij dt, in zeer geconcentreerde
kernen evolueert en zich steeds voortbeweegt zonder
ooit een thematische terugkeer te gedogen. Alle stemmen wemelen aldus door elkaar en gehoorzamen aan
een lineaire drang, waarvan de richting niet te voorzien
is. Eenzame muziek, die veel inspanning vergt, wil
men haar eigenheid en expressieve kracht op het spoor
komen. Op idie wijize juist treft Schonberg, zelf ook
schilder, de geest van de specifieke expressionisten als
Nolde, Kirdhner, Kokoschka e.a. Stiickenschmidt zegt
terecht in zijn Neue Musik : „ Das Auffallende an dieser Musik ist, class sie trotz aller scheinbar hemmunglose Individualistik, trotz einer geradezu solipsistischen
Versenkung in die eigene Sinnen -und Geistesphantasie
den Geist der Epoche durchaus kollektivierend umfassend ausdriickt " (blz. 51).
Die geest heerst in Schonbergs werkcn sedert de klavierstukken op. 11 (1908) en op. 15 Das Buch der hangenden Garten (liederen uit 1908) en omvat als eerste
hoogtepunt het monodrama Erwartung (1909), musicalisering van het expressionistisch angstgevoel, zoveel
vroeger reeds door E. Miinch in kleur en lijn , omgezet.
Het tweede hoogtepunt : Pierrot lunaire voor zingende
'Sprechstimme' en enkele instrumenten, volgt in 1912.
Dit werk heeft op rheiden nog niets van zijn modernistisch agressief karakter verloren : het 'zal nooit ophouden te verrassen, te kwetsen en... te bekoren.
Het Oostenrijks expressionisme telt naast Schonberg
nog twee grote namen : Alban Berg en A. Webern. De
eerste schreef ongetwijfeld het meesterwerk van het
dramatisch expressionisme : Wozzeck, voltooid in 1922.
Moest ooit de expressionistische muziek gedoemd zijn
our uit het geheugen van het mensdom te verdwijnen,
dan zou dit humaan diep aangrijpend meesterwerk op
de laatste kans van overleven mogen aanspraak maker.
Alban Berg is wellicht diegene, die in al zijn werken
tot zijn levenseinde (1935) toe, het expressionisme in
zijn oorspronkelijke vorm als intense gevoelsbelij denis,
trouw is gebleven. Die derde naam van de Oostenrijkse
trits, Anton Webern, behoort, vooral door zijn werk na
1923, tot het stadium van het evoluerend expressionisme, dat de tendens vertoont 'anti-expressief' te worden. Hierover verder meer.

Het expressionisme is, zoals we boven reeds zegden, een
fenomeen dat in de Germaanse landen, voor de muziek
meer bepaald in Oostenrijk, het best :heeft kunnen gedijen. Dit sluit echter de andere landen en volkeren niet
uit. Er zijn zelfs grate componisten under hen, die in
de strijdvaardige mannenjaren van hun schepipeind 'even het expressionistisch ideaal met geestdrift dienden.
Buiten de Duitser P. Hindemith, die niets gemeens
heeft met de Oostenrijkse school, denken, wij hier vooral aan Stravinsky en Bartok, en dan tot op een zekere
hoogte, aan Prok,ofief, Honegger en Milhaud.
Het athematisch en lineair-polyfone vlechtwerk van de
Oostenrijkse expressionistische muziek moest noodzakelijk het ritmisch Leven ontzenuwen. Om, zoals de
akkoorden in de atonale harmonie, ontvoogd te worden en zelfstandig te staan winder aan de imaat' verslaafd te zijn, moest het ritme wachten op genieen.,
die in hun verweer tegen naturalisme en impressionisme in de eerste plaats een drang naar primitiefbrutaal krachtvertoon zouden botvieren.
Stravinsky en Bartok, beiden :zich voedend aan de yolksmuziek, sprongen ca 1910 voor het vrije ritm.e in die
bres. De maat verloor haar overzichtelijke eenvormigheid ; syncopische accenten beukten op haar wanden !
Gelijk welke tijd kon nu geaccentueerd worden, allerlei
onregelmatige maatvormingen werden mogelijk ; het
ritme slaagde er zelfs in primordiaal te warden en door
zijn hamerend geweld de harmonie en de melodic tot
een minimum te herleiden. Het lijdt geen twijfel dat
naast de Oost-Europese folklore ook de Afra-Amerikaanse jazz ertoe bijgedragen heeft om aan het ritm,e
zijn autonomie terug, te schenken. Het ballet was vanzelfsprekend het gedroomd.e terrein voor deze ontvoogding.
Wat Stravinsky betreft, zijn 'nationaal' getint expressionisme begint in Petroesjka (1911), culmineert in Le
Sacre du printemps (1911-1913), een van de allergrootste
meesterwerken uit de eerste heift van onze eeuw, en
eindigt in een zeer geconcentreerde, bijna ascetische
vorm met Noces, een ballet voor 4 klavieren,, koor en
soli (1914-23). Laten we echter in het expressionistisch
opzet van Le Sacre geen affiniteiten zoeken met de Oostenrijkse opvatting. Niet enkel op ritmisch gebied, ook
wat de orkestratie aangaat, brengt het da:ve end helle
kleurengeweld van Stravinsky ons veel dichter bij het
Franse fau,vism.e dat het Latijnse aspect van het expressionisme verduidelijkt.
Ook Prokofief :heeft in die periode uit expressionistische aandrang gecomponeerd : het is hoofdzakelijk
pianomuziek als Suggestions diaboliques, en balletten
als Chout (1915) en Le pas d'acier (1927).
Bartok maakte op ongemeen intense wijze de crisis van
het instinctief expressionisme door. Ook hij vierde de
teugels van het ritmisch geweld, hetzij in pianomuziek
als het overbekende Allegro barbaro en de sonate uit
1926, hetzij in de beide balletten De houten Prins (1914-

16). De Wonderbare mandarijn (1919). Een mysterieus
expressionistisch zielsdomein treffen we aan in de magische klankenwereld van de opera Hertog Blauwbaard's
Burcht (1911). Hier betreedt Bartok een gans ander
domein dan het ritmische. De geladen melodisdhe zegging en de orkestrale beeldkracht staan nu in voor de
expressionistische kleur, evenals in de trage bewegingen
uit latere weaken als mu.ziek voor strijkinstrumenten,
slagwerk en celesta (1936 of de Sonate voor twee klavieren met slagwerk (1937). En wie izou durven beweren dat de zuiver expressionistische visie uit de kwartetten verdwenen is ?
In Frankrijk kan men bezwaarlijk van een expressionistische richting gewagen. Verwante trekken nochtans kan men bij Honegger aantreffen in Horace victorieux (1921), dat men destijds 'een boksmatch van de
instrumenten', ncemde, en vooral in de eruptieve momenten van hymnische vervoering in .enkele werken
van Milhaud, als de Orestie (1913-1922). Een vereenzaamde laatkomer is A. Jolivet, die na 1935 een magisch opzwepende lyriek laat horen in Cinq danses
rituelles en het klavierconcerto uit 1950 !
Gaan we even naar Duitsland, dan is het natuurlijk de
revolutionaire periode uit het vroege scheppingsleven
van Hindemith die de aandacht boeit. Niet zelden heeft
het uitdagend expressionisme bij hem een cynische en
groteske inslag. Denken we aan zijn, kleine opera's
Monier, Hoffnung der Frauen en Sancta Susanna beide
uit 1921 ; en vergeten we vooral niet de zeer interessante Klaviersuite 1922.
Ons overzicht van de expressionistische muziekwereld
is zeer summier en verwaarloost meer dan een naam.
Men kan zich afvragen of in ,ons land, waar bij de
Vlaamse schilders de expressionistische beeldkracht een
internationale faam heeft veroverd, de componisten
adhterwege gebleven zijn. Nu de tijdsafstand voldoende
blijkt om een oordeel to vestigen, moeten we bekennen
dat onze componisten zich zelden in het , expressionistisch vaarwater hebben gewaagd. Zij die itussen de jaren
1920-1930 in het anti-romantisch of beter anti-traditioneel kamp stonden, bleven meestal aan de zelfkant van
het expressionisme en beperkten zich tot het ontlenen
van wendingen uit de atonale schrijftrant. De enigen die
af en toe de geest benaderd hebben, zijn bij de Vlamingen : Jef van Durme, A. L. Bayens, en bij de Walen:
R. Chevreuille en zeer vluchtig ook J. Absil.
Hier zouden we dan ook onze uiteenzetting in vogelvlucht van de expressionistische muziek kunnen eindigen. Omstreeks 1925 immers werd de radikale fase van
deze revolutionaire richting afgesloten, wat natuurlijk
niet beduidt , dat er geen late uitlopers zouden zijn.
Doch de hoogspanning was over, de geweldige crise
van het 'ik' was beslecht, de dynamische krachten van
de revolutionaire idaad namen af en voor vele kunstenaars was de tijd van bezinning aangebroken. Twee
wegen stonden open : ofwel verzaken en reageren
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ofwel de laatste gevolgtrekkingen met cooed aanvaarden.
Stravinsky en Hindemith sloegen de eerste weg in : De
Rus bekeerde zich tot een soort van neo-classicisme en
de Duitse componist ging 'der Weg z:uriick' naar een
nieuwe zakelijkheid en een revalorisatie van de barokvormen. Bartok kiest, als men wil ieen middenweg, : hij
verzaakt geen ogenblik zijn motorisch expressionisme,
doch sedert 1926 ordent hij het op grand van ,een streng
gecontroleerde lineariteit (eerste twee klavierconcerto's,
3 e, 4 e en 5 e kwartet ; Cantata profana).
Schonberg en zijn school gaan echter tot het uiterste.
Schonberg huiverde voor de chaos die de atonaliteit
had geschapen. Reeds in zijn Pierrot lunaire zocht hij
naar meer vorm,stevigheid. Van 1913 tot 1923 behoudt
hij het stilzwijgen. Wanneer hij met zijn klavierstukken
op. 23 weer in het openbaar treedt, is het componeersysteem met de twaalf halve tonen — of dodecafonie
geboren. „Eenheid en orde waren het, die me ionbewust
op die weg geleid hebben " schrijft hij aa:n een vriend.
Het doet er nu niets toe of Mathias Hauer of anderen
nog, hem voor waren. Het dodecafonische systeem, met
zijn neiging tot abstractie, luidt in ieder geval een
nieuw tijdperk van de muziekgeschiedenis in. Kunnen
we het nog tot het expressionisme rekenen ? Zeker niet
in de zin van een gevoelsoverdadig.e kunst die aan het
instinct de teu,gels viert, want nu wordt het melodisch
materiaal vooraf bepaald in een arbitrair ,geschikte reeks
van 12 halve tonen waarvan verder niet meer mag, afgeweken warden,/ en welke de groinclslag, wordt van een
zeer ingewikkeld contrapunt, geregeld door precede's,
die de 15 e eeuw reeds kende ! Maar de atonaliteit, de
toonspraak van het radicaal expressionisme, weird niet
verzaakt !
We staan hier voor een schier parodoxaal fenomeen :
uiterste vrijheid is in rigiede tucht omgeslagen; het
wild-subjectieve verstarde in kille objectiviteit ; de taal
van de hevigste emotie blijkt alleen nog cerebrale subtiliteiten te verkondigen ! Het gezegde van P. Mondriaen
kan 'hier aangehaald worden : volgens hem wil het expressionisme niet meer ' tragische vormgeving, maar abstracte schoonheid zichtbaar maken en daar de natuur
alle verhoudingen met de sluier van de materie bedekt,
(wil het expressionisme) tot de vormgeving van de verhoudingen zelf geraken'.
Doch komt ,dit alles niet meer op 'words... words...
words' ? Klopt het menselijke hart dan niet meer in
de twaalftonen-muziek ? Het is een felt ,dat de ingewikkelde muziek, op dodecafonische leest geschoeid,
het beluisteren van de hartklop bemoeilijkt. Deze muziek
is inderdaad weinig doorzichtelijk , en open.
In een diep doordachte studie over de iesthetische grondslagen van de dodecafonie, steunt Prof. Dr. J. Broeckx
op talrijke moeilijkheden die het .doordringen tot deze
'sonore meetkunde' lastig maken : het bevreemdende
ligt volgens hem ,o.m. in de 'afwezigheid van aanvangs-
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gevoelens en slotindrukken, ontbreken van richtingsgevoel en ontwrichting van het sonore afstandsgevoel.'
Wanneer we nu op persoonlijke ervaring voortgaan
moeten we getuigen dat, zelfs wanneer we de muziek
van het bittere hulsel van de techniek konden ontdoen,
we in zeer veel gevallen, helaas de meeste, geen zielsleven mochten ontdekken.
De dodecafonische componist bleef in deze gevallen,
althans naar onze mening, een min of meer geslaagde
oplossing van een technisch schoolprobleem.
Het zou dan ook geen zin hebben dergelijke kunst nog
'expressionistisch' te noemen. Doch wanneer we bij de
grootmeesters van ide .dodecafonie, met name Schonberg
en A. Webern vertoeven — (A. Berg heeft het system
pas in enkele zijner laatste werken aangewend en dan
telkens als een volbloed expressionist) —, dan widen
we ons in sommige werken als in eien magische ban,
en we ondergaan de bekoring van een vreemde, meestal
in sombere plooien gehulde schoonheid, die in ons op
beklemmende wijze de moderne Weltschmerz van het
angstgevoel opwekt ! Dit 'gekristalliseerde' expressionisme grijpt ons aan wanneer we luisteren naar de
orkestvariaties op. 31, naar sommige bladzijden uit
Moses and Aron van Schonberg, naar de canteen en
sommige liederen van A. Webern, wiens uiterst geconcentreerde en verpuurde muziek steeds eerbied afdwingt,
al kan die eerbied niet immer en zeker nooit gemakkelijk, in een vlam van bewondering oplaaien, als men
ten minste .eerlijk tegenover zich izelf wil blijven. In
ieder geval is de ,dodecafonie een techniek die, hoe
vreemd ze zich ook voordoet en hoe steriel ze bij een
eerste gezicht mocht blijken, niet noodz.a,kelijk als zinledig en louter speculatief mag verworpen warden. Ze
wacht misschien nog op een , grout genie, dat haar voor
een ionvergankelijike uitbeelding van de diepere tijdgeest
zal aanwenden.
Tot slot van deze overwegingen kan men zich afvragen
of er zich in de fongste tijd geen tekenen voordoen van
een verjongd expressionisme. Kan men de geest van
extreme spanning en de vreemd beangstigende, onberedeneerde uitdrukkingswil volledig wegdenken uit cornposities als Gesang der Junglinge van Stockhausen of
Le marteau sans maitre van P. Boulez ? Het is echter
nog te vroeg om ihier op bescheid te geven en we durven
nog niet de term neo-expressionisme suggereren, waarmee sommige Duitse muziekcritici reeds uitpakken. Het
terrein is nog te veel maanlandschap ,dan dat men er
een veilige critische bodem under zich zou voelen.
Een felt staat vast : zonder de grondige revolutionering
van het radikale expressionisme, dat in de jaren 19101925 een historische heeft gespeeld, zouden de wegen tot het modern klankbeeld niet getrokken zijn.
In hoever nu het modern klankbeeld de humane waarde
van de muziek zal gediend hebben, kan alleen de Tijd
beslechten. Laten we niet toegeven aan een voorbarig
pessimisme.

DR. ALBERT SMEETS

EXPRESSIIONIISME
TEN DE EUROPESE SCHF
Oorspronkelijk moest dit artikel aantonen hoe onze
grote Vlaamse expressionistische schilderschool enerzijds onbewust aansluit bij een hier te lande reeds eeuwenoude traditie, die in de schilderkunst een vertelkunst ziet, en anderzijds bewust afhankelijk is van de
expressionistische stroming, die gedurende het eerste
kwart van deze eeuw de Europese kunst heeft bewogen. Een verantwoord bewijs van deze dubbele stelling
is niet mogelijk binnen de beperkte ruimte, waarover
wij beschikken, onafgezien van het feit dat de tijd ontbrak om het onontbeerlijke vergelijkingsmateriaal te
verzamelen en het niet gemakkelijk is om afdoende getuigenissen te bekomen. Alle groten zijn overleden op
Albert Servaes na ; deze laatste beschikt over zo een
enorme vitaliteit dat zijn blik niet op het verleden, maar
op de toekomst is gericht ; hij verhaalt tal van sappige
anekdoten uit vroeger tijden, afgewisseld met heftige
invektieven, soms vele bladzijden vol, maar op de concrete vraag van de buitenlandse beInvloeding blijft hij
het antwoord schuldig. Ongetwijfeld zal hij dit lezen en
er met zijn spreekwoordelijke heftigheid op reageren
ten bate van onzelezers. Het een en het ander noopt er
ens echter toe ons iopzet te verengen ; wij beperken
ons daarom bij enkele beschouwingen over het expressionisme als Europees kunstverschijnsel.

Expressionisme in ruime zin
Men heeft terecht herhaald dat het geen aanbeveling
verdient de term 'Expressionisme' te gebruiken waar het
gaat om kunststromingen uit vroegere eeuwen ; om
verwarring te voorkomen wil men hem voorbehouden
zien aan de aldus genaamde beweging van het begin
dezer eeuw. In wezen echter is expressionisme geen
tijdsgebonden fenomeen, evenmin trouwens als andere
tendensen, ,zoals romantisme, symbolisme, abstractie
e.a. Daarom had , de oude vechtjas van het expressionisme, Kasimir Edschmid, gelijk toen hij reeds in 1917
schreef : Es gab Expressionismus in jeder Zeit. Keine

Zone, die ihn nicht hatte, keine Religion, die ihn nicht
feurig schuf. Kein Stamm, die nicht das dumpfe GOttliche damit besang and formte. Hij ziet het uitgebouwd
worden in grote tijden van machtig,e bewogenheid,
gevoed uit de diepe lagen van een harmonisch zich
ontwikkelend leven en van een hoogopstijgende harmonisch gegroeide traditie ; het mondde uit in een gemeenschappelijke stijl zoals bij de Assyriers, de Perzen, het archaische Griekenland, de gotiek, de Egyptenaren, de Duitse primitieven. Diepzinnige volkeren
gebruikten het als anonieme uitdrukking van angst en
eerbied, terwijl grote eenzamen het op zeer natuurlijke
wijze aanwendden om hun overvol gemoed te bevrijden, .zoals een Griinewald, een Greco of een Goya.
Inderdaad, in ruime zin opgevat is het expressionisme
een universeel verschijnsel, dat bovendien altijd actueel zal blijven en niet met een bepaalde stijl of stroming van (voorbijg,aa.nde aard mag verward warden ;
het beperkt zich zelfs niet tot de figuratie, vermits
een belangrijk deel van de hedendaagse abstractie
eveneens expressionistisch mag heten. Het is bijgevolg ten onrechte dat men de hedend.aagse figuratieve
expressionisten soms gewoon als navolgers van de
grate expressionisten van het begin der eeuw doodverft. Ongetwijfeld hebben deze laatsten — het was
onvermijclelijk — in sommige gevallen hun epigonen
gehad, en heeft er zich aldus een expressionistisch
manierisme kunnen ontwikkelen, dat in wezen navolging en dus onecht is, zoals alle imitatiestijlen. Maar de
Picasso van Guernica of de miserabilistische taferelen
van Gruber of Buffet zijn even expressionistisch en
tevens even echt als de waardevolle werken uit de
grote expressionistische periode. Het is dan ook begrijpelijk dat een Rik Slabbinck zich erover ergert wanneer men hem een 'neo-expressionist' heet ; een dergelijke term klinkt dikwijls wat pejoratief omdat hij herinnert aan 'neo-gotiek' of 'neo-byzantinisme, vooral
als men zoals Slabbinck van huize uit daarmede veel in
betrekking is gekomen.
Een term als ineo-' of post-expressionisme' heeft in
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feite maar weinig ite betekenen. Het bekende werkje
van Franz Roh Nach-Expressionismus dateert van maart
1925 ; welnu hij rangschikt hierbij fel uiteenlopende
meerdere richtingen zoals : een vernieuwd impressionisme van Derain, een verstild expressionisme van
Unold en Seewald, ,de constructivismen van Kandinsky,
Klee en de Franse puristen, de metaphysische werken
van Carra en Chirico, het neo-classicisme van Picasso
en Metzinger, de naieve kunst a la Rousseau en tenslotte het magisch realisme en het verisme. Zonder
enige twijfel zou Roh onze grote vlaamse expressionisten, die hem in 1925 totaal onbekend waren en
tenandere nog maar sedert een vij ftal j aren deze weg
waren opgegaan, beslist onder de post-expressionisten
of to neo-expressionisten gerekend hebben...
Zo de uitdrukking 'neo-expressionisme' verwarrend mag
heten, de term 'expressionisme' is het niet minder.
Volgens Roh bestaat het eigenlijke ,expressionisme uit:
het vroeg-expressionisme met Gauguin, van Gogh en
de 'Briicke', het cubisme, de absolute schilderkunst
(abstracten), de constructivistische machiene-romantiekers en het Italiaanse futurisme. Friedrich Haack voegt
in zijn standaardwerk Die Kunst der neuesten Zeit
(eveneens van 1915) bij deze zogenaamde expressionistische stromingen ook nog het werk van Toorop, Delaunay, Juan Gris, Chagall, de dadalsten en vele anderen. Een wonder allegaartje, al even verscheiden als
het allegaartje waarop Herwarth Walden het ,etiket
'expressionisme' plaatste in 1913 ; hij was, naar dikwijls beweerd wordt, de uitvinder van het woord,
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maar hij gebruikte het voor gelijk welke vorm van
avantgardistisch anti-impressionisme, waarvan .de vertegenwoordiger met zijn blad Der Sturm ,sympathiseethe of eenvoudig maar exposeerde in zijn galerij :
fauvisten, futuristen en abstracten evenzo goed als
cubisten. Van het begin of schijnt er dus een grote onzekerheid bestaan te hebben over de betekenis van de
term 'expressionisme'.
De kunstcritici en de kunsthistorici, deze lieden die
alles beter weten dan de artiesten zeif, hebben sedertdien in deze babelse verwarring orde geschapen ; zij
hebben gedekreteerd , dat ,de term 'expressionisme' client
voorbehouden te worden tot de 'Ausdruckkunst', dat
zij geboren werd te Saint-Remy in Frankrijk, dat zij
stierf met het uiteenvallen van de 'Blaue Reiter' te
Munchen. Welke waarde hebben clergelijke dekreten?
Maar laten wij terugkeren tot wat wij hoger het expressionisme als universeel verschijnsel genoemd hebben, het expressionisme als immer actueel verschijnsel. Digit is niet zozeer een bepaalde stijl, maar een bepaalde houding van de schilder tegenover het kunstwerk, seen 'attitude' : Peindre les creatures et les cho-

ses non pas telles qu'elles apparaissent, mais d'une
part, telles qu'on les a senties, telles qu'elles ont retenti
jusque dans notre moi le plus profond, et, de l'autre,
telles qu'elles sont dans leur nature veritable que nous
ne pouvons penetrer que par une participation a ce moi
profond. Deze bepaling van Bernard Dorival beantwoordt tamelijk goed aan wat de Duitsers reeds voor
W.-O.I. 'Ausdruckkun:st' heetten. Die subj ectivistische

stellingname van de expressionist brengt bijna ,onvermijdelijk mede dat voor hem de zuiver plastische problemen niet zo heel veel belang hebben, tenzij in de
mate 'zij van nut zijn voor de uitdrukking der subjectiviteit. Nauwkeurige reproductie der werkelijkheid
telt voor hem al even min : hij komt er als van zelf
toe de natuur en de figuur zeer eigenmachtig en rauw
te behandelen, iomdat zij voor hem maar uitgangspunten zijn,. Zijn aandacht gaat naar zekere van subjectivitelt beladen details, die onder de invloed van de emotie
gemakkelijk sterk onderlijnd worden ; dit voert tot omverwerping van de geldende estetische normen, tot
karikaturale effekten, zelfs tot sumblimering van het
lelijke. Maar ook waar dit uiterste niet bereikt wordt
kan men spreken van expressionistische kunst : in
ruime zin kan men alle kunst aldus heten, die op subjectiviteit en op emotie gegrondvest is, welke ook de
graad of aard zij van de deformatie der werkelijkheid
door de schilder. Aldus opgevat gaat het expressionisme van de emotievolle uitbeelding der werkelijkheid
tot volkomen voorwerploze emotionele schilderstechnieken zoals de action-painting.
Malraux e.a. hebben genoegzaam aangetoond, opdat
het niet nodig zou zijn hun betoog te herhalen, dat de
Renaissancistische kunstopvattingen, die van het kunstwerk een geldealiseerde voorstelling van de werkelijkheid wilden maker, in tegenspraak met naar de vroegste
tijden opklimmende kunsttradities, gedurende eeuwen
een damper hebben gelegd op de artistieke creatie, waarvan deze zich slechts op het einde van de negentiende
eeuw heeft kunnen bevrijden.
Gedurende al die 'eeuwen is de hour beschreven expressionistische tendens
een ,der konstanten van
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de kunst van alle tijden — uiteraard gefnuikt geworden, zodat zij slechts tot haar recht kon komen
bij enkele grote meesters, die voldoende persoonlijkheld bezaten om zich door de vooroordelen van hun
tijd niet te laten binden, en ook wel bij een zekere
spontane volkskunst, die er de invloed niet van.
onderging en overigens vrij algemeen voor waardeloos
word gehouden. De massale eruptie van emotionaliteit
in de kunst, die de naam Romantiek dra.agt en de
eerste "helft van de negentiende eeuw heeft bewogen,
was niet in staat om de heerschappij der Renaissancistische kunstvooroordelen te breken en .de kla.ssieke vormentaal en stijlmiddelen te doyen verwerpen ; Goya
bleef slechts een uitzonderingsgeval en vond alleen vanwege een Daumier schuchtere navolging in het genre
der karikatuur dat ook als minderwaardig doorgin.g.
Men moest wachten tot het impressionisme verscheen
om de Renaissancistische slagbomen neer te halen ;
men weet met hoeveel spot en tandengeknars vanwege
de conventionele kunstwereld deze operatie gepaard
ging. De impressionisten waren nochtans in de grond
trouw gebleven a.an het object. Het zou nochtans in
hun rangen zijn dat het subjectivisme en de expressionistische tendens moest tot losbarsting komen met van
Gogh, Gauguin, Munch, Toulouse-Lautrec ; in zekere
opzichten had James Ensor deze reactie voorbereid.
Dit brengt ons in Vlaa.nderen terug. Het is opmerkenswaard dat Vlaanderen, waar sedert bijna drie eeu.wen
Been enkel werkelijk groat schilder van internationale
allure meer had gewerkt, juist op het cruciale moment
waarop het academisme diende omvergegooid te worden, voor het eerst weer op wereldplan aan het woord
kwam. Economische achterlijkheid had althans dit
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voordeel betekend, dat ons yolk als een geestelijk en
cultureel reservaat was geworden. Op de vooravond van
het expressionisme schijnt het aldus een bevoorrechte
plaats te bekleden. Het classicisme had hier te lande
geen grote triomfen gekend : Rubens was te barok en
tevens te Vlaams om een zuivere renaissancist te kunnen heten en Brueghel had de Renaissance over zich
laten wegspoelen. Het academisme is hier nooit zo diep
ingeankerd geweest als in Frankrijk of in Italie. Zijn
teruggetrokkenheid zelf had voor gevolg dat de Vlaamse mens natuurlijker en spontaner was gebleven. Bovendien deelt de Vlaming met de Duitser en de Skandinavier een grotere aanleg voor diepe gevoelsbewogenheid, wat ongetwijfeld een gunstiger voedingsbodem
biedt voor de expressionistische tendens dan het meer
rationele Latijnse temperament, waarin de cerebrale
tendensen beter tot hun recht komen.

Expressionisme in enge zin
Niet zonder grond beweert men sums dat de Vlaamse
kunstenaar geen ware hoogtepunten bereiken kan zo
hij zijn eigen Vlaamse karakter opgeeft en zich totaal
door een buitenlandse stiji laat opslorpen ; men verwijst naar het geval van de romanisten in de Renais408

sancetijd of van onze hedendaagse abstracten. Het lijkt
nochtans niet minder waar dat ,de Vlaamse kunstenaar
tot volledige ontplooiing niet kan komen zonder het
bevruchtende contact met het buitenland; zelfs een
Brueghel heeft zijn eigen persoonlijkheid slechts kunnen
ontdekken dank zij zijn Italiaanse reis.
Wat onze grote expressionisten van de twintiger jaren
betreft, het is de oorlog 1914-18 met de bezetting voor
de enen en de uitwijking voor de anderen die hen een
gepassioneerde belangstelling heeft bijgebracht voor
wat in het buitenland op picturaal gabled gebeurde,
zonder dewelke het Vlaamse expressionisme waarschijnlijk nooit tot ontwikkeling zou zijn gekomen. Deze ontwikkeling begon overigens vrij laat, twintig jaar later
dan in Frankrijk of in Duitsland, waar reeds in de

eerste twee decennia van deze eeuw de beslissende
omwentelingen plaats hadden.
Voor ons in 1962 is het tamelijk gemakkelijk klaarheid
te hebben over wat vijftig jaar geleden, in het buitenland gebeurd is ; wij beschikken over uitstekende overzichtelijke studien en reproductiemateriaal bij de vleet,
naast talrijke monografieen over kunstenaars ; ook de
tentoonstellingen volgen elkaar op en brengen werken
samen, die de tijdgenoten onmogelijk bij elkaar hadden
kunnen zien, en die des te belangwekkender zijn omdat
de tijd zijn schifting gedaan heeft : men weet thans wat
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waarde had en waar werkelijk toekomst in zat, hetgeen
voor de tijdgenoten zeker niet mogelijk was, zelfs niet
te Parijs of te Munchen. Vooraleer onze Vlaamse schilders ermede in betrekking kwamen dit gebeurde
bovendien dikwijls slechts op zeer gebrekkige wijze —
ging er veel tijd verloren ; het was hun volstrekt onmogelijk de internationale kunstactualiteit van nabij te
volgen en er de onmiddellijke invloed van te ondergaan, wat voor gevolg had dat zij steeds een of twee
generaties ten achter waren. Zeker, er waren uitzonderingen : een Ensor, die langs de kringen van de 'Libre
esthetique' in de internationale beweging werd °vergeplant ; +een Evenepoel, die bij Gustave Moreau en later
te Algiers had gewerkt, maar te vroeg stierf om de
rol, waartoe hij voorbeschikt scheen, als voorloper van
het expressionisme volledig , uit te oefenen ; een Rik
Wouters, die te Parijs Cezanne en de fauves leerde
kennen maar aan het reeds verouderend impressionisme
trouw bleef ; een Jacob Smits, die niet alleen te Amsterdam en te Brussel maar ook te Munchen en te
Wenen de polsslag van de wereld had waiargenomen,
doch zich in de Kempische heide ging ingraven. Ook
George Minne zou hier kunnen genoemd worden, die
te Parijs in de schaduw van Rodin werkte en later samen met zijn vrienden van de eerste Latemse groep
zich in de sfeer onzer laatmiddeleeuwse meesters zou

dompelen. Zoveel namen, bijna zoveel nagenoeg verkeken kansen voor onze schilderkunst om in de voorlinie der internationale kunstbeweging plaats te nemen.
Het zou niet 'anders gaan met het expressionisme. Meer
dan vijfentwintig jaar na zijn dood eerst voelt men
invloed van Van Gogh in het werk van Vlaamse schilders, meer bepaald in de Engelse werken van Permeke.
Van Gogh wordt meestal erkend als de grondlegger
van het expressionisme, begrepen als de schilderkundige beweging, die, in het eerste kwart van de negentiende eeuw, zowat overal in Europa wat wij hoger als
de expressionistische konstante van de schilderkunst
he:bben beschreven, naar het voorplan bracht. Dit gebeurde op allerlei wijzen. Frankrijk kent omstreeks
190c) een eerste zuiver expressionistische golf, waartoe,
naast Rouault, vooral de Picasso der blauwe periode
behoort ; een werkelijke groep is het niet ; het zijn geisoleerde figuren, die aan de gemoedsbewogenheid
elk op zijn manier de voorrang geven en meestal door
de menselijke ellende in al haar vormen zijn 'geinspireerd ; de invloed van Toulouse-Lautrec is hier belangrijk. Deze Franse expressionistische richting vend niet
heel veel weerklank bij onze schilders. Meer invloed
schijnt er uitgegaan te zijn van de Franse fauves, zij
het soms onrechtstreeks ; Henri Matisse en de Vla40 9

Adolf Holzel : Compositie over een Belgisch Thema.

minck breken de conventionele vormgeving en later
aan de kleur de grootste vrijheid; in feite was het bij
hen niet zozeer om emotiviteit te dam dan cm plastische problemen. ; eigenlijk expressionisme is dit niet.
Toch zijn onze expressionisten in sommige gevallen
bij hen in de leer geweest omdat zij er picturale technieken vonden, die zij voor de gevoelsuitdrukking
konden aanwenden. Zij deden overigens hetzelfde met
het Franse cubisme, dat eveneens met zuiver picturale
vraagstukken begaan is ; maar ook hies bekommerden
zich de Vlamingen slechts om de nieuwe vormgeving in
te schakelen. Het ligt trouwens in de lijn van de
Vlaamse schilderkundige traditie, die opgaat tot de
primitieven en Brueghel, cm het picturale slechts e'en
dienende rol te geven ; de Vlaamse schilder schildert
uiteraard om iets uit te drukken en niet om aan picturale experimentering te doen of vormelijke perfectie
te bekomen. De Vlaamse expressionisten reageerden
in de grond niet anders op de Franse formalisten dan
Rubens op de Italiaanse Renaissance.
Naar de ,geest staan de Vlaamse expressionisten veel
dichter bij de Duitse expressionisten. Men verzwijgt
dikwijls dat een belangrijk deel van de jongere Vlaamse
intelligentia. sterk getekend is geweest door het Vlaamse
activisme van de eerste oorlog, dat naar Duitsland
gericht was ; een Van Ostayen, een Wies Moens, een
41 0

Marnix Gijsen, maar ook een Frits van den Berghe
hoorde hierbij ; spiritueel is het Vlaamse expressionisme
vooral schatplichtig a.an het Duitse. Het Duitse expressionisme is in zijn eerste stadium (Die Brficke) met
Kirchner, Nolde e.a. sterk van Munch afhankelijk
naar de geest en met de fauves verwant naar de vorm.
Ook de geisoleerde Duitse expressionisten zoals Kokoschka, Beckmann of Kathe Kollwitz hebben zuiver
uitdrukkingskunst beoogd. Bij de tweede generatie
(Der Wavle Reiter) komen picturale bekommernissen
ander Franse invloed de zuiver expressionistische meer
en meer verdringen (Kandinsky, Klee, Marc, Jawlensky e.a.) De afzonderlijke invloeden op de Vlaamseexpressionisten aanwijzen, is slechts door detailvergelijkingen mogelijk ; dit zou overigens moeten ,gebeuren
aan de hand van talrijke reproducties.
Dit wel al te schematisch overzicht kan de indruk wekken dat het Vlaamse expressionisme berust op navolging. Een dergelijke voorstelling is volkomen vals. Bij
sommig,en, zoals Frits van den Berghe, is het element
navolging van het buitenland zeer groat, ten nadele
van de eigen persoonlijkheid. Maar dat het Vlaams
expressionisme een •erkelijk zelfstandig en origineel
verschijnsel is in de kunstgeschiedenis, is voldoende
bekend om geen verder betoog te vereisen.

LEO VAN PUYVELDE

DE EXPRESSIONHISASCHE KUM ,'
VAN ST MAR'ENS
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De School van Latem is reeds in de geschiedenis binnengeloodsd. Torch zijn er nog die deze School niet
erkennen, overtuigd als zij zijn dat van school alleen
sprake mag wezen bij een lang samenleven van kunstenaars of bij een aanhangen aan een gezamelijk geheel van leerstellingen ; en dit is hier het geval niet.
Ik ben nochtans van mening dat de benaming gerechtigd
is, omdat er een gemeenschappelijke trek aan te duiden
is in alle goede kunst, die te Sint-Martens-Latem ontstond, of geschapen werd under de invloed ervan.
Deze gemeenschappelijke trek is niet gemakkelijk te
onderkennen. Het gaat ermee als met het verschijnen
van de lente. Men ontleedt de natuurfenomenen, volgt
hier en daar de ontzwachteling van de planten, stelt
de stijging vast van de temperatuur. Maar plotseling
dringt de lente zich op in haar voile bloei. Men heeft
gesproken over de vriendschapsbanden tussen de artisten in dit stille dorp aan de Leie, over de be1nvloeding
uitgegaan van het vredig landschap en de eenvoudige
zeden van de dorpelingen, over de invloed van het
symbolisme en over kunststrekkingen die van buiten
kwamen. Ik motet erkennen dat ook ik duchtig meegedaan heb aan dit zoekertje spelen. Maar ik moet nu
getuigen dat wij verloren gelopen zijn, omdat wij de
oorzaken van een nieuw kunstverschijnsel zijn gaan
zoeken in buitenissigheden, in levenshoudingen, in
invloeden van de natuur en van modeverschijnselen.
Nu wij, na vijftig jaar, op een genoegzame of stand
staan, om het panorama van de Latemse kunstvoortbrengst in haar geheel te overschouwen en zee kunnen
zien in verhouding met de kunstproduktie in Belgie
en het buitenland, vermogen wij het een hoofdeigenschap te bespeuren, die eenheid gaf aan het kunststreyen te Latem. Het gaat hier over beeldende kunst ; van
hoogste belang is daarbij niet de gedachte, niet het gevoel, maar de uitdrukking. En wat treft nu, in het gezamelijk beeld van het week door de Latemse artisten
voortgebracht ? Ik meen , daarop te mogen antwoorden:
een nieuwe, gedrongen stijl. Dit streven naar een ver-

jongde, vaste stijl is gemeengoed geworden voor alle
Latemse artisten, ook voor hen, die niet gerekend
worden under de roemrijksten. Het begrip van een stevige, samenhoudende stijl is bij ,de voornaamsten ontstaan uit hun verlangen om krachtig in te werken op
de visie van de toeschouwer, uit het verlangen am
veel te zeggen met weinig woorden, uit de wil tot zelfbeheersing. Daartoe moesten nieuwe stijlmiddelen gevonden worden.
Over nieuwe stijlmiddelen werd veel gesproken door de
eerste groep kunstenaars, die zich te Latem vestigden
in de jaren 1898-190o. Onder elkaar spraken zij hun
ontevredenheid uit over het realisme, dat uitgelopen
was in slap beeldhouwwerk, dat de natuur nabootste,
in schilderwerk dat slechts de weergave is van vluchtige zenuwwaarnemingen, Z6 vangt elke stijlvernieuwing aan. Eerst op negatieve wijze : men drukt zijn
ongenoegen uit over een kunstvorm, niet meer beantwoordend aan betrachtingen, die nieuw zijn en dwingend. Deze weerzin prikkelt, en, bij scheppende naturen, wekt hij een onweerstaanbare drang op om een
meer uitbeeldende vormspraak uit te denken, waarmee
men een zuiver plastische weergave wil bereiken van
een sterk ondergane zielestaat.
Zij, die deel uitmaakten van de eerste kunstenaarsgroep te Latem, voelden op zich de last wegen van
hun tijd, en De Reliekdrager van Minne mag als het
sprekend symbool gelden van hun verhouding tot het
leven. Zij ondergingen de onlust, die hun tijd in hen
verwekte. Doch, als reactie, kwamen zij tot dieper nadenken, inniger aandoening, en zochten zij een vorm
die uitdrukkingsvol was.
Niemand echter voelde de neiging om op te treden als
een wetgever en de regelen van deze kunstvorm te
bepalen, allerminst de jonge dichter Karel van de
Woestyne, de enige intellectueel-onderlegde onder hen.
Doch zij spraken er veel over.
Door persoonlijke navraag bij (hen zelf, heb ik verno411
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Hubert Malfait : ' Het Gesprek ' (o,81 x 1,3o m).

men dat voornamelijk George Minne, de beeldhouwer,
er steeds op terugkwam, en Karel van de Woestyne getuigt ervan in zijn latere geschriften. Minne kreeg gehoor. Men zag tegen hem op als tegen een meerdere.
Hij was de oudere, had reeds een kunstverleden achter
zich, en, door de strenge beeldvorm, die hij had gevonden, had hij reeds roem verworven te Brussel en in
Duitsland. Over zijn nieuwe stijlvorm sprak Minne
gaarne en dikwijls met zijn gezellen. Toen was nog
niet over hem neergezegen die schuchtere zwijgzaamheid, waarmee hij later het diepste van zijn wezen
verborg voor indringers. Een zwijger is hij nooit geweest, wat men er ook over geschreven heeft. Dikwijls
heb ik hem idiepmenselijke gedaahten met warmte Koren
verdedigen. Als hij met zijn kameraden van het eerste
geslacht te Latem over stijl handelde, hoe kon hij het
anders doen clan in de zin, die blijkt uit zijn werk van
toen ? En alleen reeds door wat hij in ,zijn beeldhouwkunst aan stijlvastheid openbaarde, heeft hij krachtdadig op de Latemse kunstenaars ingewerkt, ook op
die van de tweede Latemse groep : dit kan ik getuigen,
omdat ik het hoorde uit de mond van Permeke en Gustave. de Smet.
Minnes werk was nieuw en pakkend. De kunstenaar
bereikte er synthese door vereenvoudiging en concentratie. De indrukken van de natuur werden er niet geweerd uit vrees het contact met het leven te verliezen,
maar alles werd geordend door de obsessie van de
beelden, die in de artist opleefden, en door de wil de
uitdrukking in innig verband te houden met wat voor
hem de hoogste werkelijkheid was : zijn kunstdroom.
De maatvolle vorm van zijn werk is geworden een vaste
vorm voor altijd en geldig overal.

Constant Permeke : schilderij (o,5o m breed).
Deze drie werken
behoren tot de verzameling M. Debra, Veurne.

V Gust De Smet : 'De Lente' (1,46 x 1,14 m).

Dit streven naar stevige stijl doordesemt, zou ik menen,
het werk van de meeste kunstenaars, die in het stille,
godgezegend oord aan de Leie gemoedsvrede en werklust zochten. Ik tast hem in hun voortbrengst als een
essentiele eigenschap. Wel weet ik dat, in de produktie
van sommigen, deze wil tot stevigheid verdwijnt ; hij
verdwijnt echter als een ri vier, die in een grot terecht
komt, en hij schiet dan vender weer te voorschijn,
vooral in het werk van de schilders van de tweede
generatie te Latem.
Ik vraag mij zelfs af of het Minne niet was, die dit
stijlbegrip aan de dichter Karel van de Woestyne overmaakte. Zij, die van mening zijn dat stijl in dichtkunst
iets ander is dan stijl in beeldhouwwerk, zullen dit
moeilijk aannemen ; zij zullen zeggen : het gaat niet
op te bepalen of deze ladder zó hoog is als deze druiven
rijp zijn. Voor mij echter is stijl een manier om zich
uit te drukken, of het gaat cm letterkundige of om
plastische kunst. Waar haalde Karel van de Woestyne
zijn begrip dat een strenge stijl de worm moet beheersen ? Bij Minne. Het omgekeerde kan niet waar zijn
om twee idwingende redenen : de eerste is dat bij deze
dichter nooit de gedachte zou opgekomen zijn meningen aan anderen op te dringen, en de tweede, meer
overtuigend, is dat van de Woestyne zelf meegedeeld
heeft dat, toen hij om gezondheidsredenen met zijn
broeder uit de stad moest, hij Latem tot woonplaats
heeft gekozen, omdat hij Minne zozeer waardeerde. En
er is meer. Minne was de oudere : toen de van de
Woestyne's zich in 1899 te Latem vestigden, was hij
42 jaar oud en had hij al een heel kunstleven achter
de rug, en de dichter was pas 21 jaar oud en had nog
niets gepubliceerd.

van de gesmijdigheid van diens gouden kleuren ; hij
wreef er maar op los in een verwaterde theldertonigheid. Niet zodra genoot Minne van zijn voile werkzaamheid te Latem of hij overhaalde zijn bohemer-kameraad ook in het Leiedorp neer te vlijen. Wat te verwachten was, gebeurde. Valerius de Saedeleer sloeg
geheel om. Hij brak met zijn verleden af. Hij verkocht
zijn oude schilderijen. Ik weet er iets van : Professor
Scharpe, die Latem had ontdekt en er in de vakantie
aan het schilderen was geraakt, kwam aan zijn leerling,
die ik toen was, een van die verwezen schilderijen van
Valerius verkopen ; het was een goed werk deze kunstenaar uit de ellende te helpen ; en ik kocht een Korenoogst, die leek op een rei verdorde hooioppers. Nu was
het voor de Saedeleer uit met het schilderen van
brokjes natuur. Hij begon zijn motieven te keuren,
verwierp het overbodige, schikte vlakken en richtingen,
liet het landschap golven en deinen naar een verre gezichteinder en vereenvoudigde en verzorgde de uitvoering. Er kwam wijding in zijn werk, en een weergalm van de stem van de oude Breughel, waarvan de
hele groep het werk was gaan bezichtigen op de befaamde eerste tentoonstelling van de Vlaamse Primitieven, te Brugge in 1902. Uit hun bewondering voor
de ontdekte Primitieven ontstond het boek van Karel
van de Woestyne over de Primitieven.
Feitelijk was dit de opbloei van het zaad, door Minne
gestrooid in de geest van zijn gezellen. De Saedeleer
bleef dan tot het einde zijn panoramische landschappen
schilderen, waarin hij naar ruimheid en diepte vorste,
alle anecdotische bijkomstigheden weerde en schakeringen aanwendde met gelijke kleurkracht. Dit verleende hem terecht lokale roem.

Gustave van de Woestyne, nog zeer jong, had dadelijk
iets te pakken van Minnes stijlascetisme : hij was zeer
vatbaar voor eerste indrukken ; en van Valerius de
Saedeleer, bij wie hij, naar ik weet, lessen nam in
het schilderen, kreeg hij inspuitingen van Minnes opvattingen in verdubbelde dosis, te zamen met inspuitingen voor innige godsdienstigheid, die toen in deze
oud-anarchist opleefde. Gustave van de Woestyne sloeg
met welbewuste overtuiging, verschillende richtingen
in; maar hij bleef zijn leven lang getrouw aan de gebonden en veelzeggende stijl te Latem opgedaan. En
dit maakte van hem een grout meester.

Algauw was ook Albert Servaes naar Latem afgedaald.
Hij is van meet af aan onder de bekoring geraakt
van Minne, eerst door gesprekken, dan, door Minnes
kunstscheppingen : ook hij wilde stijlvereenvoudiging
Zijn gevatte geest begreep het voordeel dat hij trekken
kon uit de gedrongenheid in de uitdrukking van algemene begrippen en aandoeningen. Reeds in 1905 leverde
hij werken, die als de voorlopers kunnen gelden van
het Vlaams expressionisme. Kort na de oorlog 1 91 4 1918 schiep hij, als in een roes, reeksen schilderijen
als Boerenleven, Marialeven en Kruisweg, en behaalde
er de gewenste bijval mee. Hij werd er berucht door. Hij
wou zelfstandig staan, en wilde geen betrekkingen meer
met de andere kunstenaars van Latem. Misschien was
het toenmalig oordeel van Karel van de Woestyne in
de Nieuwe Rotterdams Courant van 24 oktober 1923 al
te eenzijdig : „ Zelfs Albert Servaes, die van meet af
anderen aanleg verried en werkte met Gustave van de
Woestyne, kan niet anders dan als eien epigoon gelden,
met epigonen-vervormingen ".
Naderhand heeft Servaes heel wat ophefmakend werk
voortgebracht : godsdienstige onderwerpen, landschap-

Hoe sterk Minnes geest op zijn genoten inwerkte kan
het best blijken uit de volledige ommekeer, die hij in
Valerius de Saedeleer te weeg bracht. Zij waren goede
gezellen geweest in de Academie' te Gent. Doch weinig
verbond hen : alleen een vriendschapsband en eensgezinde strekking naar sociale hervormingen, waarvan
zij niet wisten hoe ze tot werkelijkheid om te zetten.
Valerius de Saedeleer was dan maar gaan schilderen
in de trant van Courtens, doch zonder iets te bereiken
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pen, poTtretten., maar steeds bleef hij trouw aan de
Latemse geest, die eenvoudige, maar strenge uitdrukking
wil geven aan oprechte ontroering.
Volledigheidshalve moeten hier nog een paar figuren
van kunstenaars opgeroepen warden.
In de eerste plaats de eerbiedwaardige figuur van Albijn van den Abeele. Zijn innemende persoonlijkheid,
zijn kundigheden, zijn diepe ernst en zijn bereidwilligheid hebben er veel toe bij gedragen om de eerste
groep samen te houden en aan allen het stoffelijk leven
mogelijk te maken, zoals zijn noon Hugo van den.
Abeele, met dezelfdehoedanigheden, de groep van het
tweede geslacht samenhield en voortdurend hielp. Albijn van den Abeele schilderde ook, meestal landschappen, die hij traag vervaardigde met een zin van landelijke poezie. Zijn beste schilderijen waren, echter al
vervaardigd tussen 1876 en 1895, en de kunstgezellen,
die hem nog verder aan het werk zagen, waardeerden
zijn schilderijen zeer, maar zagen er Tgeen zaad in waaruit vernieuwing zou opschieten.
Daar waren ook Alfons Dessenis, 'de vrolijke maat,
die zijn impressionistische werkwijze op eigen hand
tot het einde voortzetten zou, en Jules de Praetere, met
zijn welbespraaktheid en zijn vele ontwerpen, die nooit
geheel tot werkelijkheid omgezet werden : hij zou zijn
weg banen in de kunstambachten en zijn invloed in
het buitenland laten gelden.
En teen kwam een tweede generatie van kunstenaars
zich vestigen te Latem. Zij kwamen er even voor 191o.
Hun geschiedenis was wonderbaar. Zij waren naar het
stille dorp Tgekomen ern er vrijelijk en goedkoop te
leven, en te werken wanneer de lust hen daartoe bekroop. Zij wisten wel dat op hetzelfde dorp andere
artisten naar een nieuwe kunstvorm zochten ; doch,
zij zelf bleven vastzitten in het post-impressionisme
van Emiel Claus.
Twee onder hen bleven deze schilderwijze getrouw tot
op heden : Maurice Sys, die van tijd tot tijd zeer goed
werk leverde, en Leon de Smet, die bestendig voortschreed op zijn weg, naar vrede en geluk.
Maar voor Permeke, Gustave de Smet, Frits van den
Berghe was de bestendige aanwezigheid van de eerste
groep, die iets nieuws had aangedurfd, voldoende om
zich bij gelegenheid te wagen aan een ietwat gedrongen stijl; het bleef echter bij probeersels : zij waren
nog post-impressionisten.
Dit , duurde tot de oorlog van 1914 ze wegrukte naar
het buitenland. Toen gebeurde wat met vele Vlamingen
gebeurt : in aanraking met het buitenland, bloemen
hun eigenschappen open ; en zij streven met alle kracht
naar zeifvolmaking.
Permeke was als gewond soldaat in een Engels hospitaal terecht gekomen, en Gustave de Smet en Frits
van den Berghe waren naar Holland uitgeweken. Ik
herinner mij nog hoe Gustave de Smet mij, gedurende
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die oorlog, met stralende ogen mededeelde dat hij van
Permeke brieven en foto's had ontvangen, waaruit bleek
dat zijn vriend zijn stijl geheel vernieuwde en wel in
dezelfde richting als ik hem zijn eigen stijl zag vernieuwen, onder de invloed van afbeeldingen van het
Duitse expressionisme en van het levend voorbeeld
van de Franse fauvist Le Fouconnier, die niet verre van
hem monde te Laren. Frits van den Berghe, die dicht
bij hem verbleef, zag ik moeizaam zoeken naar Teen
stijl; hij eiste trouwens te veel van zichzelf : zag ik hem
daar niet eens staan voor zijn ezel in de voile lucht, en
riep hij mij niet toe : „ Ik wil de zon schilderen " ?
Toen ze weer in het geboorteland terug waren, gebeurde het. Zij waren opgezweept door de vernieuwing
in den vreemde ondergaan; nu Tzij de noodzakelijkheid
inzagen van stevige stijlverhoudingen, dachten zij
terug aan die stijl waartegen zij vroeger te Latem
eerder weigerig stonden. Zij onderhielden geen persoonlijke betrekkingen met die van het vorig geslacht, zelfs
weinig onder elkaar : Permeke had zich te Oostende
gevestigd, later te Jabbeke. Frits van den Berghe leefde
eerst te Latem, naderhand te Gent. Gustave de Smet
bleef te Latem, doch in innig verband met hen, en later
in het dichtbije Deurle, maar bezocht nooit Min.ne en
allerminst Servaes. En toch werkte de geest van Latem
in hen na.
De sterkste personaliteit onder hen was Permeke. Hij
was een natuurkracht. Toen hij mij ,zijn eerste groat
werk toonde, De Vreemdeling, in Engeland vervaardigd,
voelde ik dat ik voor een meesterwerk stand van gesloten eenheid in gedachte en aandoening, in vorm en
kleur. Niet zodra was ik hoofd-conservator van de
Koninklijke Museums te Brussel, of ik stelde de aankoop
van dit werk voor aan de Commissie, die weigerde. Ik
liep naar een kunstbeschermer, die het aankocht en
het schonk : nu was ik vrij het 'op te hangen, tegen
de zin van de Commissie. Dit was het eerste werk van
Permeke dat in een museum terecht kwam.
Deze grate kunstenaar heeft zijn scheppingslust de
volle teugel gelaten. Hij is ertoe geraakt zich op sterke
wijze uit te Tdrukken en met strakke vormen en vaste
kleuren de essentie weer te geven in zijn boerengestalten, in zijn stoere vissers, in zijn ruime landschappen
en zijn zeeen. Hij was 'een oerkrachtige en hij was
ervan bewust. Hij beeldde geen individuen of zichten
na, maar schiep uit zijn visionaire verbeelding mensen
en landschappen en zeeen, die kunnen doorgaan als de
sterke weer-gave van zijn innerlijk leven ; wat hij met
wilskracht voortbracht zijn geen symbolen, geen abstracties ; hij beleefde ervan de daadwerkelijke echtheid, en verbeeldde de voile wezenlijkheid. Noolt heeft
iemand landschappen geschapen die zó ruim zijn, en
zeeen die zo oneindig zijn als hij er op grate en kleine
doeken schiep.
Misschien was hij somtijds te zelfzeker. Deze kun-
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Fritz Van den Berghe : 'Vrienden aan den Disch' (pentekening, 1919). — Om de
ronde tafel zitten, v. 1. n. r. : Mevr. Gust De Smet, Lucien Brulez, Jozef Cantre,
Gust De Smet, Mevr. Brulez-Mavromati, Walter Cantre, Mevr. Cantre en Fritz
Van den Berghe.
stenaar, die schijnbaar van de Wikings afstamde, bezat niet de tucht, die
Minne aan zijn eigen geest kon 0*mm. Nodigde hij mij niet eens uit naar
Oostende, waar hij voor de duur van een winter, een hotelkamer langs de
zee had gehuurd, en toonde hij mij niet een driehonderdtal zeegezichten,
alle in enkele maanden neergeborsteld ? Daar was goed en kwaad , onder. Hij
weigerde daaronder het ikaf van het koren te ziften : alles moest aan de
man gebracht worden. Waar zelfbeheersing ontbreekt, wijkt de kunst. Permeke blijft, desniettemin, onze grootste schilder van deze tijd.
Naast deze reuzenkracht, stond het tere wezen van Gustave de Smet, een
zeer fijngevoelige, met een ziel, die trilde bij de 'minste ontroering, of ze van
buiten of van binnen kwam. Zijn aandoeningen uitten zich in zijn post impressionistisch werk door zachte kleurschakeringen, in zijn latere door harmoniering van stevige tonen.. Hij was een onrustig zoeker naar stijl. Bij
zijn overgang naar het expressionisme zag ik hem dikwijls met zenuwspanning zoeken naar de gepaste .vorm.. In de Spakenburgse boeren en boerinnen,
is de straffe opzet verza.cht door kleurengewemel. Doch in zijn latere Latemse
landschappen en voorstellingen van de boeren, spreken de gebogen vormen
van de daken, de brede vlakken van de akkers, de stevige bomen, de vaste
vormen van de lichamen over de ingeslotenheid van het landsleven, de
weelde van oogsten waarvoor de schuren te klein zouden wezen, de stoerheid
van de arbeiders van het land.
Het stadsleven heeft hij nooit begrepen. Als deze fijngevoelige de invloed
onderging van een paar van zijn letterkundige aanhangers, Gust van Hecke
en Andre de Ridder, liet hij zich verleiden tot het voorstellen van het leven

Als zoon van een intellectueel, heeft deze
schilder het aan zijn opvoeding te danken
dat hij de sfeer van zijn esthetische gevoeligheid en van zijn artistieke emoties kon
verruimen.
Zijn verblijf in Nederland, het contact aldaar en de confrontatie met schilders als de
gebroeders Wiegman en de Fransman Le
Fauconier van wie de werken zich verwijderden van het eigentijds impressionisme en
de weg van een nieuw expressionisme opgingen — hebben bij Fritz Van den Berghe
de betekenis en de zin van de schilderkunst
verbreed en verruimd ; het kon niet anders
of zij stuwden hem naar werken met een
cerebrale structuur.
Dit beantwoordde aan latente postulaten bij
hem. Het was dan ook niet te verwonderen
dat wij samen gesprekken voerden over verheven onderwerpen, met het doel de opvattingen te verruimen en er alle verschijnselen (macro,- en microcosmos) in te betrekken, die afhingen van een universele harmonie, met onvergelijkelijke schoonheid.
Evenmin wekt het verbazing, dat de schilder, — intultieve geest, — er door getroffen werd en dat hij zijn gevoelens vertolkte
en 'vertaalde' in zijn werken. Wat hem
het meest bewogen heeft was zichzelf te
kunnen uitdrukken volgens de concepties
van onwrikbare algemeen geldende wetten,
gaande van de minerale cristallisatie naar
de algehele organisatie van het cellulaire
leven, om dan uit te monden in en bij de
mens. Aldus is een progressieve evolutie die
onvoltooid bleef, in zijn werken merkbaar
in vele vormen.
Voor hem was een bloemenruiker de mogelijkheid van alle bloemen. VOOr de natuur
gesteld, vermoedde de schilder een snort
chaos waaruit uiteindelijk een opperste orde
moest tevoorschijn treden, die gewild was
door de Schepper.
Naar het voorbeeld der kristallen, zoekt
de mens zijn definitieve vorm en het werk
verraadt wat angst en pijn beduiden tijdens
de elkaar opvolgende ontkiemingen.
Indien men spreekt van persoonlijke beinr
vloeding, moeten wij bekennen dat deze zeer
beperkt was. Het zaad beyond zich in de
mens en vroeg slechts te kunnen ontkiemen
en te gedijen.
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de Latemse school gevolgd. Toen kwam de uitbeelding
van nachtmerries in viscerale vormgeving, die door
sommige letterkundigen opgehemeld wordt als de uitdrukking van diepe denkbeelden en voortbrengsels van
een verheven sdheppingsvermogen.
Door de zucht naar vernieuwing en het streven naar een
beheerste uitdrukkingsvolle stijl, zijn al deze zo verscheiden kunstenaars verbonden. Ook nog anderen, die
in ideze omgeving werkzaa:m waren ails Hubert Ma'fait,
Jules de Sutter en de flinke Albert Saverys, die glimlachend zijn weg alleen voortzette.
De samenhorigheid is eerst duidelijk gebleken in de
groepstentoonstelling te Latem gehouden in augustus
1924 en kort daarop in deze gehouden bij Giroux te
Brussel in januari 1926. En nu is de Latemse School, als
ik bij die aanvang zegde, in de geschiedenis geraakt.
Maar wij mogen daarbij niet vergeten idat de geschiedenis moet beschouwd warden als een teer weefsel
van feiten, onvaste beschouwingen en legenden.

Minne : De Man met de Waterzak.

Gustaaf van de Woestijne : Bedelende vioolspeler (1920).
Museum voor Schone Kunsten, Luik.
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in de stad en hij verloochende daarbij tijdelijk de tere
kleurschakeringen, die gelukkig weer te voorschijn
kwamen in zijn laatste gedegen werken..
Zijn vriend, Frits van den Berghe, die eerst als satelliet
aan zijn zijde stand, maakte een zelfde ontwikkeling
door. Hij had de geest van een autodidact en ik hoorde
hem meermalen, met leraarsstem, betogen over stelsels
die hij ophaalde uit cinverduwde lectuur, en over vormen
die hij zou uitvinden. Mede met de Smet weird hij
aangetrokken door het Duitse expressionisme, en toen
heeft hij uitstekende werken vervaardigd, als zijn
Portret van. Permeke. Hij verwierf eveneens veel vaardigheid op het gebied van de kleurenverwerking.
Dit leidde hem later, toen hij op zijn eentje voortwerkite
te Gent, tot een vernieuwing, die neerkwam op een
volgen van het surrealisme. Op het einde van zijn
leven, bracht hij zeer kleurrijke schilderijen voort, die
echter, met hun onstandvastige vormen, kronkelingen,
kaleidoscopische tonen, regelrecht ingingen tegen de
vaste vormgeving, van bewust leven en begrijpen, door
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Gustaaf Van de Woestijne: O. L. Vrouw schenkt de
rozenkrans aan St.-Dominicus, altaarstuk van de SintMartinuskerk te Latem.

2

A. Dessenis : Portret van Gustaaf Van de Woestijne.

3

Albijn van den Abeele: Klein Winterlandschap.
Verz. Herman van den Abeele.

DRA GISELE ZINQUE

HET ARCMEF VAN HET EXPRESS1{0
Indien het Kubisme en het Futurisme 1 hun eigen archief bezitten — het eerste aangelegd door Frankrijk, het
tweede door Italie dan is het van belang dat ook ons
land deelneemt aan de verdediging van de modern
kunst, zich buigt over zijn kunst en 'eveneens werk
maakt van zijn archief.
Order de bescherming van de Association Internationale
des Critiques d'art (A.I.C.A.), toentertijd voorgezeten
door Paul Fierens, werd beslist dat ons land zijn eerste
opzoekingen zou richten op de Vlaamse expressionisten, niet enkel diegenen, die men doorgaans aanduidt
als de eerste of de tweede Latemse groep maar eveneens idegenen, die men als 'uitlopers' van het expressionisme kan bestempelen : Tytgat, Brusselmans, Floris
Jespers, Daeye, enz.
Mevrouw F. C. Legrand, adjunct conservator bij de
Koninklijke Musea voor Schone Kun.sten van Belgie,
en de kunstcriticus Charles De Mayer, werden belast
met deze taak.
Vervulde de keuze van 'het onderwerp alle wensen, dan
toch bleef het een geweldige onderneming en een ontzaglijk werk. Het kwam er niet alleen op aan de traditionele archiefstukken samen te brengen — brieven,
foto's, handschriften, en zo meer maar eveneens
diende er een enorme lijst aangelegd te warden van
de Belgische expressionistische werken, lijst, die het
ontstaan zou geven aan de historiek van de beweging.
Dat was lang geen kleine opdracht ! Enkel het systematisch doorzoeken van tijdschriften, dagbladen en
kunstboeken, kon de realisatie van een. dergelijk programma mogelijk maken, en meer nog : ten einde deze
opdracht succesvol te vervullen, waren er niet enkel een
of twee personen nodig, die er zich voor inspanden,
maar wel een groep, een speurdersploeg in de stricte
betekenis van het woord. Deze laatste bestaat nu sedert 1958. Zij werd g.evormd in de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van Belgie te Brussel, onder de
leiding van mevrouw F. C. Legrand en meteen kwam
ook het Centrum van het Archief van het Expressionisme in Belgie tot stand.
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De leden van deze werkgroep, waarvan ik deel uitmaak
sinds haar ontstaan, behoren tot het wetenschappelijk
personeel van de musea en tot de wergild van de kunsthistorici en -critici. Gedurende weldra vier jaar off even
zij welwillend een gedeelte van hun tijd aan het Archief;
zij komen o,m de maand bij een om de verdeling van de
taken vast te leg,gen, ideeen te wisselen en de resultaten te coordineren. Tijdens deze zittingen, warden
meerdere types van steekkaarten op punt gesteld, die
zullen dienen om de catalogus van de expressionistische
werken samen te stellen. 2 Langzaam maar zeker — rekening gehouden met de weinige tijd, waarover iedereen
beschikt wordt hier een veelomvattend en zeer ingewikkeld werk verricht. Er werden contacten gelegd
met verzamelaars, kunstenaars en hun familieleden en
met kunstcritici. Op die wijze kwam het Archief in
het bezit van een gedeelte van het persoonlijk archief
van de beeldhouwer Cantre, van de schilder Arie Van
der Giessen 3, van de briefwisseling van Constant Permeke met zijn, noon Paul, evenals van deze met de verzamelaar Van Geluwe, een gedeelte van het archief van
de galerie Le Centaure, van de galerie Selection, van
de zaal Ars en van talrijke documentaire foto's, voortkomende van de families Constant Permeke, George
Minne, Albert Servaes, Edgard Tytgat, Gustaaf De
Smet, en zo meer. Deze documenten werden hetzij
neergelegd in het Archief, hetzij gefotocopieerd of gemicrofilmeerd, ten einde de originelen terug te bezorgen
aan de families, die niet verlangden zich ervan, te ontdoen.
Wat het opzoekingswerk betreft, werd een systematisch steekkaartensysteem uitgewerkt. Per kunstenaar
werden voorlopige steekkaarten aangelegd, die alle ,gegevens verzamelen, betrekking hebbend op de geschiedenis van de expressionistische werken. Deze steekkaarten laten tot op heden toe de 'geschiedenis' van
een werk opnieuw samen te stellen vanaf zijn ontstaan
tot op ionze dagen. Dank zij deze documentatie was
het ons mogelijk mode te werken aan de publicatie
van de catalogus van de tentoonstelling Gustaaf De

NIISME IIN ONS
De foto's, bij dit artikel afgedrukt, werden — behoudens daar, waar het anders is aangeduid —
bereidwillig ter beschikking gesteld door het Archief van de Hedendaagse Kunst, to Brussel.

A. De eerste Latemse groep in 1899. Van 1. n. r. : Van Houtte, George Minne,

Gustaaf Van de Woestijne, Valerius De Saedeleer, de dichter Karel van de
Woestijne en Albijn van den Abeele.

Constant Perrneke in Engeland (± 1916).

Smet te Antwerpen (1961) en een bibliografie samen
te stellen, zo volledig als enigszins mogelijk.
Het geestdriftige onthaal dat de kunstwereld heeft
voorbehouden aan het Archief van het Expressionisme
in Belgie bewijst voldoende, dat dit initiatief beantwoordde aan een werkelijke flood en dat het conform
is aan een nieuwe beschouwingswijze van de studie
van de moderne kunst. Deze laatste moet inderdaad
niet meer opgevat en bestudeerd worden enkel en alleen onder haar izichtbaari aspect, maar wel door haar
Iinhoudi, op een meer concrete en levendige wijze.
De kunstcriticus moet zich niet alleen meer plaatsen op
het niveau van het kunstwerk, maar evenzeer op het
menselijk vlak, dat van de scheppende kunstenaar, die
onderworpen is aan de historische gebeurtenissen, die
op zijn •diepste innerlijke inwerken. En daar, in deze
'menselijke' studie van de moderne kunst, vindt het
Archief zijn plaats.
Het succes van de onderneming heeft de promotors
ertoe aangezet het werkveld van het Archief te verbreden en zich niet te beperken tot het Expressionisme,
maar integendeel alle vormen van de moderne kunst
te omgrijpen. Begin 1962 werd het Archief van het
Expressionisme in Belgie aldus ,omgevormd in het Archief van de Hedendaagse Kunst in Belgie. Als oudste
sectie —deze waarmee ik mij bijzonder bezighoud —
is die van het Expressionisme de rijkste. Het archief
ervan bevat ongeveer tienduizend opzoekingssteekkaarten, elfhonderd documentaire foto's, negentig brieven en
zeventien microfilms.
Wat paradoxaal schijnt is, dat het teruggaan tot de
bronnen moeilijker is voor de moderne kunst, dan voor
deze, , die reeds eeuwen omvat, want moderne kunst is
van onze tijd, wij be even ze dag na dag, zonder acht
te slaan op het belang, dat een feit, een brief of een
catalogus van een tentoonstelling over tien of twintig
jaar plots zullen bezitten.
Meer nog : indien men vergelijkt met Italie of Frankrijk, dan is de situatie helemaal anders voor ons land,
want wij zijn vast niet rijk aan archiefstukken. Onze
expressionisten zijn geen schrijvers en nog minder
dichters en het is onmogelijk bij ons een onuitputtelijke 'bron' te vinden, die Van Gogh heet. Onze kunstenaars schijnen niet graag te praten over zichzelf,
over hun werk of hun artistiek milieu. Zichzelf analiseren doen zij hoegenaamd niet. Daar ze meer impulsief zijn, verkiezen onze expressionisten te scheppen
met hun eigen materiaal : vette en geknede verf, maar...
niet met woorden. Permeke nochtans maakt (hierop
enigszins een uitzondering.

Geluwe, dat het Archief momenteel een briefwisseling
Permeke bezit, die, hoewel niet overvloedig, dan toch
een krachtige natuur onthult, zowel op het menselijk
als het artistiek plan. In deze brieven ¢, eenvoudig en
spontaan geschreven, zullen wij de echte Permeke ontdekken, aandachtig voor al wat hem omringt, geweldige
werker, spoedig vermoord door het leven, maar nooit
gebroken.
Uittreksel van een brief aan de heer Van Geluwe,
(Inv. nr. 372) :
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Je suis ici a travailler comme un negre qui voit blanc ;
un ensemble pour Amsterdam qui s'ouvre le 15 janvier —
j'ai 90 dessins qui doivent partir a fin de mois et avec
toutes ces difficultes et tracasseries de toutes sortes je dois
remonter la morale.

Que de fois nous pleurons en silence - sujets a des détentes
visa vis de nos devoirs — a notre travail ouvert a tous
les evenements les insolences du credit — la privation, facteur frigide — l'angoisse...
Mon Cher Van Geluwe, je vous avoue qu'il faut un cceur
de lion si nous arrivons a ne pas perir et deux cceurs de
lion pour faire le terme de la convalescence.

In 194o werd zijn zoon Paul door de Duitsers aangehouden en naar Gleiwitz gedeporteerd. Niemand beter
dan Permeke voelde de pijnlijke leegte, die de afwezige achterliet. Hij leed er geweldig onder en het is zijn
smart, die hij mededeelt aan zijn vriend.
Uittreksel uit een brief aan de heer Van Geluwe, 2
augustus 194o (Inv. nr. 373) :
Toujours sans la moindre nouvelle de notre fils. Vous
n'avez pas d'idee du choc moral que cela nous a laisse
depuis twit& 15 jours, on regarde et on attend.
On attend le cceur serre. Paul est parti et it nous a laisse
un vide, enorme et sensible. C'est une tres grosse epreuve,
qui vous emeut d'autant plus parce qu'il est une victime
de la guerre precedente — alors que ses parents en exil
en perpetuaient le souvenir.
Le travail ne me va pas — je dois fuir les ateliers en
desolation...

Zeer gevoelige natuur die hij was, leed Permeke sterk
ander de oorlog. En juist die oorlog inspireerde een
van zijn schoonste brieven, een, waarin de kunstenaar
omzeggens dichter is.
Uittreksel van een brief aan de heer Van Geluwe, 25
september 194o (Inv. nr. 375)

ARCHIEF CONSTANT PERMEKE
Het is te danken aan de vriendelijkheid van Paul Permeke en van wijlen de verzamelaar Gustaaf Van
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Je perds completement la memoire I Je ne sais plus exactement si je vous ai deja ecrit ou non, et que Paul serait
actuellement deporte jusqu'a la frontiere de Pologne.

d'autant plus que
J'ai bien souffert de cette nouvelle
je dois constater que tous nos efforts pour sauver Paul
sont restes vains — le me sens tellement malade de cet
etat d'impuissance que j'en sus devenu la victime avec
lui.

N'ayant plus de refuge dans mes ateliers oit tout suinte le
desceuvrement
je ne sass plus regarder le ciel, paisiblement, sans y
voir des avions destructeurs,
la terre, sans ce va et vient continuel de mitraille et
d'attirail de guerre,
de diables d'hommes,
de chien qui aboie,
de ceux qui viennent,
de ceux qui portent,
du claquement de lours bottes...

In Permeke zijn twee sterke en boeiende persoonlijkheden aanwezig. Hij is artist, een groot kunstenaar.
Er is niets, dat zulks tegenspreekt en elke brief is volgekrabbeld met ,opmerkingen en waardebepalingen over
zijn werk en zijn ateliers, waarin hij toevlucht en herstel vindt. Maar hij is tevens familievader en dat treedt
vooral dootheen zijn brieven aan het licht. Hij houdt
van zijn kinderen met het vuur en de kracht van zijn
Moederschap-schilderijen en op die wijze versmelten
hier de mens en de kunstenaar.
Uittreksel uit een brief aan de heer Van Geluwe, niet
gedateerd, rond 194o (Inv. nr. 386) :

Aucune nouvelle de Paul -- C'est une honte, nous restons
figes dans l'attente. Pauvre Paul et bien malheureux parents...
Enfin, prions le Bon-Dieu pour qu'il leur donne du courage,
et un peu a nous aussi —
Ainsi soit-il.

In alle omstandigheden neemt Permeke de strijd met
het leven op. Hij is zijn werk waardig, zijn personages
met hun athletische bouw, hard als rots. Niets kan
hen, noch hem vellen, zelfs niet de ontmoediging, die
zich meester maakt van zijn zoon Paul. In elk van zijn
brieven geeft hij hem zijn vaderlijke raad : Uittreksel
uit een brief aan zijn zoon Paul, 1 juli 1941 (microfilm 8) :

leden, noch aan uwe toekomst — leeft n'en dog met ne
keel- — denkt niet dat ge zoudt kunnen schilderen, laat
dat alles voor een tijdje rusten, ge zult er voor jezelf meer
profijt uithalen en je gezondheid zal er van profiteren...
...Maar alles gaat niet voor de wind en het oorlogsmonster
zet soms wreede smoelen ! — dat is voor iedere mensch
hetzelfde, maar den eenen bekijkt het monster van uit een
ander gezichtspunt dan de andere... Keert dus uw karre,
ge zit in een zandstraai- e — ge gaat blijven steken met
uwen last, uwen donkeren last van sombere gedachten —
die U Geenen centimeter vercler zullen brengen — integendeel...

Een levendige vriendschap verbond Permeke met zijn
confraters, die te Deurle en te Latem gevestigd waren.
Hij begaf er zich vaak heen om Gustaaf De Smet en
Jules De Sutter te ontmoeten. Aan laatstgenoemde
danken wij de zeer mooie brief, die Permeke hem
schreef, nadat hij voor het laatst de stErvende Gustaaf
De Smet had bezocht.
Brief aan Jules De Sutter, niet gedateerd, poststempel
9 oktober 1943 (Inv. nr. 364) :
zaterdagmorgen
Beste Jules
Terug 't huis — en terug van de schommelreis — Gust
sterft of is reeds overleden — op dezen oogenblik. 't Is erg
treurig.
1k ben veel te diep onder den indruk, van het geen ik in
Deurle heb medegeleefd dat ik maar heel weinig zin gevoel
om hierover uit te breiden
Hartelijk en genegen, tot met zijn begraving.
Constant

Op het einde van de oorlog geeft Permeke aan zijn
vreugde de vrije teugel, vreugde van een man, die opnieuw vrij is, vreugde van de kunstenaar, die zijn werk
opnieuw ontdekt, zijn ceuvre, dat hij, wegens de omstandigheden, had moeten begraven in zijn tuin en dat
hij beschermd had, zoals een vader zijn kinderen. Uittreksel uit een brief aan de heer Van Geluwe, niet gedateerd (Inv. nr. 384) :

Besten Paul —

Une mauvaise herbe, ca ne perit pas ! Jamais... Evidemment, on se trouve en face d'un nouveau probleme — pas
seulement d'un seul, mais plusieurs —
On travaille, mais on ne fiche rien de bon — on constate
que les reserves sont epuisees et que la guerre a fait un
grand trou dans notre poche —
Mes ceuvres sont intactes et tous sous ma sauvegarde...

Dezen morgen uwen brief van 15 juni ontvangen en zien
met genoegen dat ge uwe vlaag van neerslachtigheid
doormaakt. Hij is al niet meer zoo lankmoedig dan uw
voorgaande — die, toen ik hem las, aan den Rozenkrans
deed denken en de 5 droevige Mysterieen inluidde ! —
keert maar uw karre en laat die sombere weemoed aan uw
herte niet knagen. Denkt er niet aan noch aan het ver-

Bracht de briefwisseling van Permeke ons in innig contact met de ziel van de kunstenaar zelf, dan laten de
foto's, genomen op verscheidene tijdstippen van zijn
leven, ons in zekere zin toe onze kennis te materialiseren. Dank zij de waardevolle en zeer gewaardeerde
medewerking van Beatty Permeke en haar echtgenoot,
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beeldhouwer Pierre Devos, waren wij in staat talrijke
foto's van Permeke en zijn familie samen te brengen.
Wij danken hen zeer oprecht voor hun onsohatbare
hulp.

ARCHIEF EDGARD TYTGAT
De rol van een Archief bestaat er ondermeer in de
aandacht te vestigen op een minder bekend aspect van
de persoonlijkheid van, een kunstenaar. En op die wijze
was het mij gegeven — dank zij de beminnelijkheid
van mevrouw Edgard Tytgat — de 'tovenaar' Tytgat
te ontdekken in een nieuw licht : dat van de poezie.
Tytgat houdt ervan te schrijven zoals hij schildert en
hij sahrigt zoals hij schildert. Men vindt in de talrijke
bladzijden, die hij vulde met zijn gedrongen geschrift,
de hoedanigheden terug, die eigen zijn aan zijn schilderwerken : de voorkeur voor het detail, de zorg voor
afwerking, de frisse, levendige gloed...
Niets ontsnapt hem, zijn schalks oog bespiedt ons en.
Tytgat, die er schik in heeft, lacht, staat erover verbaasd en legt meteen de duizenden details vast, die
het raam van zijn geschriften vormen en het grondbeeld van zijn doeken. Hij schrijft omdat hij in alles
belangstelt en omdat hij verzot is op vertellen. Tijdens
de laatste jaren van zijn leven ontplooide hij een, zeer
grate werklust. Hij schreef zonder ophouden en Maria
Tytgat vertelt heden nog steeds met ontroering over het
gerucht, dat zijn werktafel , op de vloer maakte, ander
het ritme van zijn inspiratie.
Evenals Permeke hield Tytgat van zijn kunstenaarschap, hoewel hij zich gekweld voelde. Daarom zijn
veel van zijn geschriften verdedigingen van de kunst
en van de artist in het bijzonder.
Uittreksel uit een tekst van Tytgat (Inv. nr. 569) :
Dans l'art, it ne faut jamais se retourner. C'est ce que la
femme de Loth 6 aurait du faire. Ce qui est agreable a
voir dans une oeuvre, c'est le langage d'une époque a laquelle cela a ete concu...
N'oublions pas de citer quelques flamands, ne
qUe
deux ou trois noms, rien que par principe, parce true
toujours quand on parle de l'histoire de Part international
on oublie d'ajouter aux noms strangers les notres...
Cieux d'aujourd'hui, Brusselmans, Daeye, Gustave De Smet,
Permeke, Van de Woestyne. Il y a certainement dans leurs
ceuvres des hauts et des bas, pen importe ce sont des
createurs...

Des mon enfance on m'a dit qu'il y avait trois personnes
deux en Daeye, le seigneur a tout honneur et l'artiste.
en a deux en Daeye, le seigneur a tout honneur et l'artiste.
Au rez-de-chaussee, il est un homme charmant et aimable,
monter avec lui a l'etage, deja il se transforme et au second &age, dans son atelier, il est l'artiste le plus delicat
et le plus sensible du monde. Il y a quelque chose d'etrange et de miraculeux dans ses ceuvres...
Daeye possede une jolie toile de Permeke mais it n'ose
l'accrocher au mur, it craint que sa peinture ne pourrait
resister a l'envergure de celui-ci, mais il a tort. Si Permeke
est tres puissant, par contre, Daeye est tres subtil...

De bekoorlijkheid van Tytgats geschriften ligt vooral
in hun spontaneIteit en hun oprechtheid. De kunstenaar speelt niet op een bedrieglijke wijze met woorden,
hij schrijft niet om gelezen te worden, hij schrijft enkel voor zichzelf, hij vertelt zichzelf verhalen en, zoals
de kinderen, bezit hij zijn lievelingsverhaal van een
schilder, die Tytgat heette'.
Uittreksel uit een tekst van Tytgat (Inv. nr. 571) :
Dans une de ces petites maisons de Bruges, une institutrice me donnait des lecons ; dans son modeste interieur,
it y avait une horloge qui non seulement avait la mystification d'exiber un coucou a chaque demi-heure, mais indiquait egalement le bon et le mauvais temps, l'un par un
petit homme muni de sa canne, l'autre par une petite
femme munie de son parapluie.
Le mystere de ce petit objet m'attirait tellement que mes
parents furent obliges de renoncer aux bons soins de cette
institutrice a cause du peu de fruit que je prenais de ses
lecons...

Sommige geschriften hebben , onmiddellijk betrekking op
zijn schilderwerk. Men vindt er niet enkel dezelfde
kinderlijke psychologie in terug — soms ironisch getint — maar eveneens het zelfde thema, dat herhaald
wordt als een leitmotiv : het venster.
Het is eigenaardig vast te stellen van hoe groot belang dit venster-thema wordt doorheen zijn doeken.
In de lente houdt hij ervan het te schilderen, volledig
geopend, zodat licht en zon in gulpen kunnen, binnendringen ; in de winter blijft het gesloten, maar het
weerkaatst nog het sneeuwlandschap en de naburige
daken. Het venster is het oog, dat Tytgat op de wereld
richt, in zijn geschriften bekent hij zijn 'liefde' en als
om dat te verontschuldigen, zoekt hij naar redenen.
Uittreksel uit een tekst van Tytgat (Inv. nr. 572) :

Daar hij bestendig beziggehouden werd door de plaats
van de kunstenaar in de wereld en vooral door het
probleem van de Belgische artist tegenover de internationale kunst, analiseerde en beoordeelde Tytgat graag
de kunst van zijn confraters.
Uittreksel uit een tekst van Tytgat (Inv nr. 37o) :
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Dans ma chambre aux grandes fenetres, l'ambiance de mon
interieur se mele avec la nature du dehors. Jaime la fenetre,
une fenetre ouverte on pendant que je travaille je sens
du dehors qu'il y a une vie toute autre qui penetre jusqu'a
moi. C'est de la, du haut de ma fenetre que j'ai tache tie
donner les impressions que je ressentais...

Constant Permeke en Oscar Jespers
op de begrafenis van Gustaaf De Smet (Deurle, 1943).

Jules De Sutter, Gustaaf De Smet en Constant Permeke
to Deurle (1942).

Gevapan Gevaert-film
Foto Emmy Andriesse

Constant Permeke

Vous voyez tous les charmes que cette fenetre m'a donne.
C'est elle qui m'a appris a aimer la lumiere, les kermesses,
les gorses et tout ce qui est remuant...

Deze schilder, die heel zijn leven gebogen zat over de
schilderachtige en eenvoudige dingen, die hem omringden, was nochtans een groat reiziger, die zijn hart
verloren had in Engeland, Nederland, Italie, Portugal...
Zijn trou.we en liefhebbende gezellin, Maria Tytgat,
heeft voor talrijke foto's van haar echtgenoot gezorgd
en voor haar was elke reis stof voor veel films. En
door deze foto's was het mij mogelijk Tytgat te volgen
op zijn zwerftochten.
Zo lang hij leefde werd hij oak aangetrokken door de
zee; in 193o verbleef hij in het Zoute, maar SintIdesbald, rustig en familiaal strand van onze Westkust,
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droeg zijn voorkeur weg. Telkenjare kwam hij er
terug en daar ook bracht hij een groot deel van de
jongste wereldoorlog door. Hij speelde er op het strand
zoals een kind, ontmoette er zijn vrienden : de beeldhouwer Grard, Maurice Roelants en zijn gezin, Charles
Leplae, mevrouw Karel Van de Woestyne... De vakantie was een voorwendsel voor vrolijke bijeenkomsten
in de kleine hoeve van Georges Grard, voor large wandelingen doorheen de duinen, in gezelschap van Maria
en hun onafscheidbare 'Jacky'.
Tytgat hield er ook van naar onbekende horizonten te
trekken. In 1936 scheepte hij in op een cargo, met
bestemming Portugal, vanwaar hij talrijke herinneringen en werken meebracht. Deze tochten waren voor
de artist stof voor nieuwe thema's, maar eveneens
voor nieuwe geschriften.

Edgard Tytgat,
schilderend in de
straatjes van Caldas
da Rainha (Portugal),
(oktober 1936).

Uittreksel uit een tekst van Tytgat (Inv. nr. 573) :

Apres mon voyage au Portugal, de ran passé, j'avais projete de faire cette armee l'Italie et voir ainsi les ceuvres
reunies du Tintoret, malheureusement a cause de ma bourse,
l'eternelle chanson d'un artiste, je n'ai pu realiser ce reve,
jusqu'a present ce pays est encore inconnu pour moi.
St Idesbald, c'est mon sejour de vacances aux époques peu
f ortunees, aussi j'y suis presque tous les ans et ma physionomie est devenue aussi connue qu'a Woluwe. Ma tete
aux cheveux d'argent, ses ondulations en tirbouchons papillonnants au gre du vent. Sur mon passage les villegiateurs,
selon leur classe et leur education, rient ou vous regardent
sympathiquement et je fais toujours la conclusion a mon
avantage que les uns sont betes et les autres intelligents,
c'est mon soutien moral...

a l'Art Abstrait : onuitgegeven documenten, gepubliceerd door Pierre Francastel en gevolgd door een ratalogus van het werk van R. Delaunay, door Guy Habasque, Parijs 1957.
Archivi del Futurismo, raccolti e ordinati da Maria Drudi Gambullo
e Teresa Fiore, Roma, 1958, eerste deel.
1 R. Delaunay, Du Cubisme

2

Drie types van steekkaarten werden gepubliceerd in Bulletin des
1961, nr. 1/2, pp. 42-43-46 tot 49.

Musees Royaux des Beaux-Arts,
3

Een studie over zijn archief werd gepubliceerd in het Bulletin des
Brussel, 1961, nr. 112, pp. 54 tot 64.

Musees Royaux des Beaux-Arts,

Hoewel Permeke vlaamssprekend was, voerde hij zijn correspondentie met de verzamelaar Van Geluwe in het Frans. Dit legt sommige
onjuistheden uit, die wij echter, omwille van hun sappigheid, onverbeterd weergeven.

4

5 De geschrif ten van Tytgat zijn niet gedateerd en worden, zoals de
brieven van Permeke, weergegeven volgens de oorspronkelijke tekst.

c In 1931 schilderde Tytgat een doek, dat hij
noemde (Verzameling Tony Herbert, Kortrijk).

La Femme de Loth
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DRS ALBERT DE POORTERE
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VAN DE EXPRESSIONISTISCHE PLASTISCHE KUNST IN
EEN PROEVE VAN OMSCHRIJVING VAN DE WAARDERING,
BLIJKENS DE BESTAANDE LITERATUUR HET VOORWERP

Over geen enkele kunstrichting bestaat, vooral in ons
land, een zo uitgebreide literatuur, als over het rexpressionisme.
Voor wie met de team enigszins vertrouwd is, lijdt het
nochtans geen twijfel, dat voor het opmaken van een
bilan van deze zo druk 'besproken' kunstrichting, het
allernoodzakelijkste hulpmiddel, nl. een betrouwbare
bibliografie, die ons in de uitgebreide en vooral zeer
verspreide literatuur over het expressionisme enigszins
wegwijs zou maken, nog steeds niet voorhanden is.
Van de drie belangrijkste werken, waarop wij ons in
dit verband tot nog toe min of meer verlaten konden,
beantwoordt op dit ogenblik inderdaad geen enkel
(meer) aan de gestelde verwachtingen. Terwijl het bekende werk van Paul Colin, La peinture beige depuis
1830, dat van 193o dagtekent, en de Dictionnaire des

Artistes et Ecrivains ayant reside apres 1880 a LaethemSaint-Martin ou dens les villages environnants, redige
avec le concours de la Comtesse Ruby d'Arschot
Schoonhoven et de M. Hugo Van den Abeele, secretaire communal de Laethem-Saint-Martin, die in 1945
aan het boek van Paul Haesaerts over L'Ecole de

Laethern-Saint-Martin toegevoegd werd, uiteraard geen
melding maken van de geschriften die het expressionisme reeds vanuit een zeker historisch perspectief behandelen, blijft immers ook de studie van Fran's van
Passel over Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als
brandpunt van humanitair expressionisme, zozeer tot
een bepaald aspect van de expressionistische beweging
beperkt, dat zij op haar beurt slechts als een 'gedeeltelijk' hulpmiddel kan worden beschouwd. Met het gevolg dat per slot van rekening nog alleen de bibliografieen van Constant Permeke en Gustaaf De Smet
overblijven, die respectievelijk in 1959 en 1961, naar
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aanleiding van de retrospectieves van hun werk in het
Museum van Schone Kunsten te Antwerpen, in de betreffende catalogi werden opgenomen, doch die ondanks hun voortreffelijke en wetenschappelijk-verantwoorde samenstelling, evenmin als de vorige de noodzaak aan een algemene bibliografie doen verdwijnen.
Dit moge dan ook verklaren waarom wij hierna aan
het verzoek van de redactie van West-Vlaanderen, om
voor dit expressionisme-nummer in dezelfde geest als
destijds voor Servaes 'een proeve van bibliografie van
de expressionistische plastische kunst in .ons land' samen te stellen, met de volledige lijst van de in boek- en
brochurevorm over dit onderwerp verschenen werken
en studies — en niet met een zoveelste nieuwe 'bloemlezing' uit de bestaande literatuur — trachten te voldoen. Het is immers als gevolg van bovenstaande ervaringen, opgedaan precies bij de samenstelling van
deze Servaes-bibliografie, dat het plan van een 'volledige bibliografie van het Vlaams expressionisme' in
onze geest waste vorm had gekregen, en dat wij met het
oog op deze bijdrage het hiervoor reeds verzamelde
materiaal zo volledig mogelijk zijn gaan aanvullen 1 .
Afgezien van de bijdragen die onze eigen critici
— een Georges Marlier, een Andre De Ridder, een Luc
en een Paul Haesaerts, een Emile Langui, een JanAlbert Goris e.a. — in buitenlandse (vooral Franse en
Duitse) tijdschriften, of in algemene kunsthistorische
werken over het Vlaams expressionisme hebben laten
verschijnen, valt er na uitdrukkelijk de aandacht te
hebben gevestigd op de verdienstelijke pogingen van
een Waldemar George en een Michel Seuphor, om onze
expressionistische plastische kunst ook in Frankrijk
bekend te maken, en haar in het geheel van ‘de gelijknamige Europese kunstbeweging een met haar waarde

Gustaaf van de Woestijne :
Latem-Dorp (1902).
Verz. L. Matthijs.
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en betekenis overeenstemmende plaats toe te kennen,
over de 'buitenlandse' literatuur over het Vlaams expressionisme inderdaad niet zoveel meer te zeggen. Veel
verder dan tot het citeren van enkele namen — waarbij dan vooral Permeke en De Smet, en soms ook Servaes en Van den Berghe de eer genoten —, en in het
beste geval tot het benadrukken van Naar specifiek
'eigen Vlaams karakter', hebben de meeste buitenlandse
critici en kunsthistorici het in de betuiging van hun
belangstelling en hun waardering voor het Vlaams expressionisme immers nog niet gebracht. Of met de
(voorlopig nog vooral financiele) 'herwaardering' van
dit laatste in het buitenland, hierin thans verandering
zal komen, zal de tijd moeten uitwijzen.
Maar ook wat de 'courante' waardering betreft, blijven wij ondanks het feit dat n.a.v. hun buitenlandse
tentoonstellingen ook in buitenlandse bla,den vaak
over het werk onzer Vlaamse ,expressionististen geschreven werd, in hoofdzaak op onze binnenlan.dse
bladen en tijdschriften aangewezen. Zoveel directer en
getrouwer immers weerspiegelen zij de evolutie, die
ook zij van 192o tot heden doorgemaakt hebben.

Arschot, Ph. D', La Peinture beige moderne, Brussel, 1955.
Avermaete, Roger, La Gravure sur bois en Belgique, Brussel, 1927.
Id., La Gravure sur bois moderne de l'Occident, Parijs, 1928.
Id., Petite fresque des Arts et des Lettres dans la Belgique d'aujourd'hui, Brussel, 1929.
Id., Van Giotto tot de Vlaamsche expressionisten, Brussel, 1937.
Id., Herinneringen nit het kunstleven, 1918-1940. 4 din., z.d. tot 1958.
Baert, Rene, Peintres de Flandre et de Wallonie, Parijs-Luik, 1 943.
Bendere, Robert de, Artistes d'aujourd'hui, 3 din., 1924-1927.

Cent ans de peinture beige, speciaal nummer van
L'Art vivant, Parijs, 1930.
Beugem, Is. van, De beeldende kunsten te Aalst, Aalst, 1932.
Bosmant, J., La Peinture au Pays de Liege de 1793 a nos jours, Luik,
1930.
Bernard, Charles,

Broeckx, J. L., De Schilders, in Broeckx, De Clercq, Dhondt en Nauwelaers, Flandria Nostra, 2 din., Antwerpen, 1957. (19e en 20e E.,
dl. II, biz. 208-222.)
Buysse, Cyriel ; Bernard, Charles ; Boer, Ii. de, L'Art Beige en exil.
Belgische kunst in ballingschap, Den Haag, 1918.
Casteels, M. ; Bernard, Ch. ; Christophe, L. ; Florisoone, M.,
Jenne 1946, Brussel, 1946.
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Casteur, H. en Smeets, A., Inleiding tot de hedendaagse schilderkunst,
Brugge-Breda, 1959.

De Plastische kunst in Oostvlaanderen sedert 1900, in
Kultureel Jaarboek 1956 voor de Provincie Oostvlaanderen, Gent.
Id., De Schilderskolonie te Sint-Martens-Lateen, in Kultureel Jaarboek
voor de Provincie Oostvlaanderen, 1954, Gent, 1 99.
Colin, Paul, La Peinture beige depuis 1830, Brussel, 1930.
Crick, Jef, Leven en werken onzer beeidende kunstenaars, Gent, 1935.
Deckers, Herman, De Pelgrimtentoonstelling, Verhandelingen Kath. Vl.
Chabot, G.,

Hoogeschooluitbreiding, Antwerpen, dec. 1927.
1 Zoals gebruikelijk en methodisch verantwoord is, zijn naast de in
deze vorm uitsluitend aan het onderwerp gewijde publicaties, in deze
lijst ook de werken opgenomen, die de expressionistische plastische
kunst in ons land in breder verband behandelen (algemene kunstgeschiedenissen, studies over bepaalde periodes enz.), alsmede de
vroeger al of niet in tijdschrif ten verschenen, maar naderhand in verzamelbundels of in de verzamelde werken van bepaalde auteurs overgenomen, of als inleiding tot bepaalde catalogi verschenen opstellen,
en verder ook alle in boeken of brochures gepubliceerde losse verhandelingen of beschouwingen. In zoverre wij hierbij door onvoldoende controle vergissingen mochten begaan hebben, of onvolledig
mochten gebleven zijn, houden wij ons voor alle aanvullingen en/of
correcties ten zeerste aanbevolen.

Delen, A. J. J., De graphische kunsten in Belgie sinds 183 0 , in Verzamelde Opstellen, Antwerpen, 1 943.
Id., Modern Belgian etchers and copper engrauers, New York, 1951.
Id., De pioniers van de hedendaagse (Vlaamse) houtsnede, Antwerpen,
1952.
Delen, A. T. J., en Leclerq, Rene, Guide des Muses Beiges, met inleid. van Jules Destree en Alg. overzicht van de plastische kunsten
in Belgie van de oorsprong tot heden, Antwerpen, 1930.
Delevoy, Robert, La Jenne Peinture Beige, Brussel, 1946.
Devigne, M., La sculpture beige, 1830-1930, Brussel, 1930.
Id., Les Aspects de la sculpture moderne. Le portrait, Gent, 1936.
Id., Art Treasures of Belgium,

New York, 1951.
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Grohmann, Will, Expressionisten, Amsterdam, 1957.
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Id., De Europese Schilderkunst na 1850, Den HaagAntwerpen, 1954.
Id., Het Vrouwsportret in de Nederlandse en Vlaamse Schilderkunst, Antwerpen, z.d.
Gyselen, Gaby, De figuratieve schilderkunst in
Vlaanderen, in de cat. van de tentoonstelling
Hedendaagse Vlaamse Schilderkunst, Bruggeleper 1958.
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Haesaerts, Paul, De School van Sint-Martens-Latem,
een historisch en critisch overzicht, AntwerpenAmsterdam, 1940.
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Sedert de Vlaamse Televisie in 1958 een aanvang maakte met een bewuste
programmatie in verband met de plastische kunst word op regelmatig terugkerende tijdstippen de aandacht gevestigd op de periode van het expressionisme. Het expressionisme dat volgens de programmators nog zees nauw
a ansloot bij de kunstkennis en -appreciatie van het doorsnee publiek. Anderzijds lag er hier voor het televisie-medium een terrein braak waar slechts
enkele kineasten voordien reeds hadden op geploegd.
Technisch gesproken was deze periode voor de realisators een dankbare
periode omdat er nog zoveel gegevens bij de hand lagen over de grote figuren uit ,die periode en anderzijds omdat nog eminente getuigen in leven
waren.
Van belang was het ook zo vlug mogelijk alle elementen over het expressionisme bijeen te brengen opdat een filmdocumentatie zou ontstaan die in
latere jaren niet meer zou kunnen opgemaakt warden.
1k denk bijvoorbeeld aan het ernstig plan dat wij maakten met wijlen Prof.
Andre De Ridder, een grote, historisah-juiste film te maken over de Vlaamse
expressionisten.
Helaas, 14 dagen na het laatste gesprek hierover moesten wij Prof. De Ridder ten grave dragen. Gelukkig achten wij ,ons nog tijdig een 'Ten huize
van.../-programma te hebben gefilmd waarin deze grote en klaarziende kunstcriticus vele wanbegrippen en legenden in verband met het expressionisme
uit de wereld heeft geholpen door ze te weerleggen met concrete en glasheldere feiten, door hemzelf beleefd.
Figuren als Permeke, De Smet, Van den Berghe en anderen kregen in de
mond van deze mede-oprichter van Selection een totaal andere gedaante dan
degene die wij kennen uit officiele monografieen. Het waren niet meer diezelfde historisch-geworden halfgoden, omringd reeds met het aureool der
onsterfelijkheid, maar het werden opnieuw levende kunstenaars met hun
onbetwistbaar groot talent en hun soms zo klein-menselijke tics en , gebreken. Ze werden er ook niet kleiner om, ik zou bij na durven zeggen : integendeel.
Iridien ik de televisie-uitzending bij Andre De Ridder als eerste vernoem in
dit artikel is het omdat precies deze ontmoeting zo vele nieuwe vergezichten
heeft geopend op de periode van het expressionisme. In een ander interview
met Paul-Gustave Van Hecke kwamen dan weer elementen uit de herinnering naar voor die De Ridder ontgaan waren of die hij ons, misschien, met
opzet, verzwegen had. Elke kunstcritiek immers is subjectief.
Een programma van een totaal ander opzet, maar waar de samenstellers er
hopelijk in geslaagd zijn de mens zowel als de kunstenaar aan het publiek
voor te stellen, is dit geweest gewijd aan Permeke. Hier vertrokken we
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van tijdsdocumenten, periodes uit Permeke's leven die hem zeker zullen beinvloed hebben, en die daardoor des te treffender en des te juister de figuur
opriepen. Door het samenbrengen van beelden uit Jabbeke, Oostende, Laetern en het oproepen van 2 wereldoorlogen met daartussenin de gekke wereld der twintiger en dertiger jaren, afgewisseld met het werk van Permeke,
hopen wij de kijker zo gevat mogelijk een inzicht te hebben gegeven in de
gedachte- en gevoelswereld van de man die recht heeft op een internationale
reputatie.
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De evocatie van levee en werk van Permeke werd des te aangrijpender door
de getuigenissen van zijn twee dochters en niet het minst door de realistische
visie van kunstschilder Devos die van 'zijn schoonvader een beeld ophing
dat sommigen wellicht kon ergeren maar door zijn gevatte zeggingskracht
een authenticiteit aan de uitzending verleende die door geen enkel beeld
zou kunnen geevenaard warden.
Eenzelfde ontroerende getuigenis kon het publiek vernemen van Walter
Cantre, de zoon van de gekende beeldhouwer en graficus Jozef Cantre. Ook
hier zagen wij het huffs, de tuin, de omgeving waarin de kunstenaar vele
jaren had geleefd. Kon men kennis nemen van het werk en daarbij kwamen
de herinneringen van de zoon die een geliefde vader gedenkt.
Ik geloof dat uitingen van deze aard slechts mogelijk zijn in de televisie.
Een film goat te veel nadruk leggen op het werk en op de plaatsen waar de
kunstenaar vertoefd heeft. Televisie kan beroep doen op getuigenissen die
het beeld van de kunstenaar eChter en levendiger makers, Het ligt in onze
bedoeling in de toekomst dergelijke experimenten te herhalen. Bij het begin
van dit artikel heb ik het 'Ten huize van...'-programma bij Andre De Ridder aangehaald. In deze reeks konden wij ook nog kennis maker met
Albert Saverys, Prosper De Troyer, Eugene Yoors, de gebroeders Eons en
Oscar Jespers, Frans Masereel en Leon De Smet. Stuk voor stuk heeft de
scriptschrijver en realisator in deze gesprekken de geest en de periode van
bet expressionisme opgeroepen aan de hand van getuigenissen van de kunstenaars zelf en van de geinterviewden over andere belangrijke tijdgenoten.
Het lijdt geen twijfel dat dergelijke uitzendingen een menselijk document
vormen dat niet alleen voor het huidige publiek belangrijk is maar dat ook
voor de toekomst onvervangbare elementen zal bevatten om de 'g,eschiedenis
te schrijven van een volwaardige beweging waarin onze Vlaamse rasaard en

onze Vlaamse kwaliteiten van geboren schilders en beeldhouwers zich schitterend hebben gemanifesteerd, zoals Andre De Ridder het voor de Televisie
getuigde.
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Ofschoon Duitsland als de wieg van het expressionisme in de Europese theatervernieuwing wordt beschouwd,
moeten we de Russische regisseurs een belangrijk aandeel in de toneelrevolutie toekennen.
Bovendien heeft de expressionistische literatuur in 't
algemeen haar mogelijkheden fie danken aan twee merkwaardige stromingen. De 21 jarige Italiaanse rebel F.
T. Marinetti publiceerde op 20 februari 1909 zijn eerste
futuristisch manifest in Le Figaro. Tien jaar later ver-

scheen zijn berucht pamflet Les mots en liberte futuristes. De theorieen van Marinetti ruimden de 'Imam
voor de komst van het expressionisme. Marinetti huldigde de overdaad van beweging en getal, de macht en
de aantrekkingskracht van de grootstad ; hij ging fie
keer tegen al de verouderde taalvormen : metriek, spelling, typografie, syntaxis, enz. Een typisch fragment
illustreert dit duidelijk :

Gevecht gewicht

geur

Voorhoede : 200 meter bajonetten bloot vooruit
slagaders gezwel hitte gisting haar okscls lok
vas blond adem
ransel 3o kilo behoedzaamheid=schommelijzertuig blikken rammel weekheid :
3 huiveringen bevelen stenen woede vijand
zeilsteen lichtheid roem
heldenmoed voorhoede : zoo meter machiengeweren
open vuur uitbarsting violen koper pim
poem pac pac tim toe machiengeweren tatarataratarata
Voorhoede : 20 meter bataljons mieren
ruiterij spinnen wegen wedden generaal
eilandie ijlboden sprinkhanen zand opstand
obus aanvoerder wolken roosters geweren
martelaars shrapnells aureolen vermenigvuldiging samenvoeging deling obus aftrekking
granaat schrapping-stortregen vergaan
bergstorting blokken val.
La bataille de Tripoli
vert. Norbert Fonteyne
Milaan, ii aug. 1912
In zijn Bezette stad laat Paul van Ostaijen de invloed,
evenals een nagalm van de dadalsten, van de Italiaan
duidelijk voelen. Samen met de futuristen hebben de
kubisten met hun architechturele vormen, volumen,
trappen en vlakken, hun streven naar de bevrijding van
het beeld uit het realisme, het expressionisme aangekondigd.

Het Grote Schouwtoneel der Wereld (Calderon).
Regie : J. de Meester jr.

,EXPRESSIEONIISIBCH ONEE:
19118

Toneel uit 'Lucifer' (Vondel).
Regie : I. de Meester jr.

Ongetwijfeld hebben de Duitsers zeer sterk de Vlaamse
expressionisten beInvloed. De to Munchen in 1912 uitgegeven Der blaue Reiter en ook Der Sturm waren bier
bekend. De hartstochtelijke taferelen van Wedekind
en het naturalisme en neo-romantisme van Gerhard
Hautpmann waren reeds voorbijgesreefd. In de theaterwereld ging het, meer dan in de poezie, veeleer om
een nieuwe vorm dan om de idee..
In Vlaanderen werd, vooral onder het impuls van naoorlogse toestanden, een nieuwe ethiek ingeschakeld.
De vorige generaties immers waren onder de narcose
van de burgerlijkheid ingeslapen. Het hartstochtelijk
streven van de Vlamingen naar levenswaarheid, hun
romantische drang naar heroisme en rationale groatheid, naar verlossing van de sociale slavernij, een nieuw
humanisme van broederschap en vrede heeft hun levenshouding verscherpt. In het expressionisme vonden
zij de geschikte vorm voor hun affirmaties.
Op het toneel werd de woordkunst en het stijltheater

van Dr. J. 0. de Gruyter spoedig verdrongen ; de
uiterlijke tekenen van de acteur vervangen door innerlijke dramatiek. Het reproduceren van de realiteit, de

nauwkeurige milieuschildering, alle bedriegelijke zegkunst werden verworpen ; het decor en het kostuum,
de theaterattributen stonden in functie van de bewogen toneeltaal en het synthetisch spel. Het zinnelijk
waarnemingsverrnogen moest wijken voor de scheppende visie van de acteur en de regisseur, voor het v ergees telijk t b e el d, de woordcadans voor het dynamisch ritme, het realisme voor de intuItie, de psychologische haarkloverij voor symbool en allegorie.
Weliswaar was idit reeds bij het begin van onze eeuw
vanzelfsprekend geworden bij Theodor Doubler, Herman Bahr (De stem), Franz Werfel (Der Spiegelmensch), Helmuth Unger (De nacht, Moederlegende),
Leo Weissmantel (Dodendans, De wachter onder de
galg), Anton Dietzenschmidt (Compostella), e.a. Het
grootste aantal van die stukken prijkte op het repertoire
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HET CALIGARISIGNAAL
De onmiddellijke na-oorlogse tijd, duidelijker : vanaf 1919, betekende voor de film
een volwassen-zijn, wat vanzelfsprekend is,
als wij weten, dat de eerste fotografische
filmstroken werden vervaardigd in 1895. Dat
volwassen-zijn was pertinent in de wijze
waarop de film de stijlvernieuwing in deze
tijd van morele en materiele ontreddering,
revolte en wederopstandinq. mee bepaalde.
Tot dan toe immers, was de filmstrook, dit
spel van bewegende beeldjes, een prettig
kermisvermaak gebleven, welke ook de inspanningen van sommige Amerikanen als
een David Griffith waren geweest. Maar nu
werd het anders. De nieuwgekomene praatte
voor de eerste maal mee in het gesprek der
ismen waarmee toen vooral zo kwistig
werd omgesprongen, en de overige kunstvormen hielden dan ook terdege rekening
met de mogelijkheden, de artistieke potentie
van de film-kunst. Het is dan, dat ongeveer
terzelfdertijd in alle landen, de jonge inteligenzia — en meermaals zonder van elkaar
iets af te weten alle mogelijkheden van
het bewegende beeld hetzij teoretisch analiseerden, hetzij praktisch beoefenden. In
die gulden filmtijd leven diverse aspekten
in elk van de filmcentra, tot in 1929 de
techniek een brusk einde zou stellen aan
deze stille Broom. Alhoewel dit herhaaldelijk
werd gepoogd, is het vrijwel onmogelijk de
balangrijkheid van deze verschillende aspekten ten opzichte van elkaar af te wegen ;
positiever is het trouwens, elk van deze
nationale inspanningen te zien in funktie van
L'n filmkunst.
Het symbolische signaal tot dit wonderlijk
gebeuren kwam uit Duitsland met het beroemdgeworden werk van Robert Wiene
Das Kabinett des Dr. Caligari. Het was een
film die ekspressionistisch was, en dat moeten we dan wel toegeven, omwille van de
literaire en p'astische ingredienten waaruit
dit werk was samengesteld : wanneer wij
trouwens deze film toeschrijven aan Robert
Wiene, dan vraagt dit ook dadelijk een
korrektie, in die zin, dat een groot deel van
de atmosfeer in Caligari werd bepaald door
de scenaristen en de dekorbouwers, die
tevens verantwoordelijk waren voor de suggestieve maskers en kledij, die de tradities
terzake grondig vervingen. Angst en waanzin, de wezenlijke onderwerpen van de gehele na-oorlogse Duitse filmkunst, vonden
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van het Vlaamse Volkstoneel. Wies Moens heeft ,zeer vroeg onze achterstand ingehaald. Hij kende de grote moderne buitenlandse auteurs, vertaalde een gedeelte van hun werk en schakelde het in onze vernieuwing
in. In een te Brugge op 5 augustus 1922 gehouden voordracht over de moderne poezie zei Moens : „ .Daar zijn vooral twee dingen in de poezie van
heden, die under het publiek verzet hebben uitgelokt : het beeld en het ritme".
Het dr am a ti s oh beeld en ritme heeft Wiens Moens reeds in 1924 gestalte
gegeven. Doch ons yolk was niet ontvankelijk voor zijn zuivere bezieling
en opvatting. Als dichter was hij vertrouwd met de belangrijkshe moderne
verschijnselen ; hij wilde ook het toneel yerlossen van realisme en verstarde
woordkunst. Hij paste de leuze toe : 'Omver en erover !', gooide de oude
rommel tegen de grond en bouwde op het puin een nieuw theater. De plotse
overgang verwekte een orkaan van onbegrip en tegenstand, doch het expressionistisch toneel in Vlaanderen leefde. Hij engageerde de Nederlandse regisseur Johan de Meester jr. om de buitenlandse theorieen aan te wenden opdat ons toneel in het Europees expressionisme izou ingeschakeld worden.
Wies Moens is na 1918 de enige theaterrevolutionair in de Nederlandse gewesten ; hem komt de , eer toe de vernieuwing te doen zegevieren en de aandacht van het buitenland op ons toneelleven te trekken.
Typische voorbeelden van expressionistisch toneel op Europees peil zijn
ongetwijfeld : Tyl I van Anton vande Velde, Beeldekens uit het leven van
Sint Franciskus van Michel de Ghelderode en Vondels Lucifer. Het waren
toepassingen van de theorieen van Gordon Graig (Engeland), Jacques Copeau,
Jean Cocteau, Louis Jouvet (Frankrijk), Georg Fuchs (Zwitserland), Jessner,
Max Reinhardt (Duitsland). Het duidelijkst echter was de invloed van Meyer-

Anton van de Velde

hold en Ta.Iroff (Rusland) merkbaar : de eerste met zijn afkeer voor de
woordheerschappij, zijn streven naar de dictatuur van de regisseur, de plastische mogelijkheden, het vinnig spel en het ritme van de acteur, het constructivisme in de decorbouw; de tweede liet steeds een voorliefde voor het
spectaculaire blijken. Dit laatste zagen we in Beeldekens uit het leven van
Sint Franciskus : een engel zat vrolijk te wiegen in een schommelschuit.
Het kost weinig inspanning om enkele merkwaardige concepties van het
Vlaamse Volkstoneel te confronteren met vroeger gepresteerde voorstellingen
in Duitsland en in Rusland. Het podium van Tyl I (derde kapittel) van vande
Velde stond dicht bij de constructie van A. Vesnine in het Kamernytheater,
en Le cocu magnifique van Meyerhold te Moskou. Over het decor van
Vondels Lucifer door Johan de Meester schreef een Nederlands blad : „ Dat
trippelen over kipperennen ". Het berucht werk van de Ghelderode Barabbas
was opvallend te vergelijken met Het onweer door Talroff geregisseerd ; de
salonschermen, de rolluiken en de vlakverdeling in Hamlet met Driekoningenavond van L. Babitch.
In Nederland liet Edward Verkade zich voor de tweede regieuitgave van.
Hamlet inspireren door Jules Delacres Scour Beatrice en door Driekoningenavond van Frits Lensvelt.
Een van de Meesters trouwste volgelingen, Lode Geysen (in 1929 schreef hij
in Toneelgids : „ En als u mooie literatuur hoort, die uw aandacht eist, dan
verliest u het toneel, en dat is nochtans het essentiele ") huldigde met
Gas, Judas, Julius Caesar door hem geregisseerd, het politiek theater. Men
herinnere zich zijn artikel : lk heb de genaamde William Shakespeare ver

moord !
Zijn stadsgenoot ien geestesverwant, Renaat Verheyen, was meer aanhanger
van Meyerholds standpunt ; hij voelde veel voor circusprocedes, cabaret en
film in de regie ; als acteur verzeilde hij vaak in het clowneske genre.
Staf Bruggen poogde van 193o of een gelouterd expereriment te realiseren, doch bij ontstentenis van finantiele mogelijkheden nam hij sours zijn
toevlucht tot goedkope middelen. Waar hij echter gelegenheid kreeg zijn
opvattingen gestalte te geven, legde hij, evenals Erwin Piscator, het accent
op het politiek aspect van het theater. Dit gebeurde op al te doorzichtige
wijze in de regie van Een vijand van het yolk van Hendrik Ibsen : de twee
hoofdfiguren bootsten in typering en spel letterlijk Dr August Borms en
Dr Frans van Cauwelaert na ! Voor Vlaanderen scheen dit verrassend nieuw,
doch in Duitsland en Rusland was het procede reeds lang verouderd. Michel
van Vlaenderen heeft als regisseur van dilettantenverenigingen jarenlang
geworsteld met zichzelf en met de eisen van zijn tijd. Ook hij zocht een
nieuwe vorm, bevrijd van alle invloeden. Het is, althans in het kader van
de grote stromingen, bij edele pogingen gebleven. Voor de vernieuwing van
het liefhebberstoneel echter zijn de realisaties van van Vlaenderen van
grote betekenis geweest. Nagenoeg op dezelfde wijze streefde Herman van
Overbeke naar vernieuwing.
Een belangrijke figuur blijft aan de nieuwe stroming in Vlaanderen verbonden : Prosper Thuysbaert. Reeds in 1921, nog voor het Volkstoneel de
nieuwe richting kende, had Thuysbaert te Lokeren treffende modernistische
voorstellingen gegeven. Bovendien heeft hij de leiders van het Vlaamse
Volkstoneel geprikkeld om het roer , om te gooien : hij haalde Henri Gheon
naar Vlaanderen. Van 1924 tot 193o schonk hij zelfs enorme bijdragen om
het Volkstoneel finantieel recht te houden. Thuysbaert had in 1913 te Parijs
de opening van Copeaus Theatre du vieux Colombier meegemaakt.
Ten slotte moeten we Pater Jozef Boon vermelden. Het blokkensysteem van
de kubisten was herkenbaar in zijn constructie van Barabas ; de hele decorbouw was te vergelijken met Theodora van Handel, door Heinrich Heckrodt
geregisseerd.

Boven : Fritz Lang bii de opnamen van
zijn futuristische film 'Metropolis'.

Midden : Mefistoteles en Faust in de
Faustverfilming door Murnau.

Onder : Het signaal 'Das Kabinett des Dr.

Caligari' van Robert Wiene (1919).

dus in deze eerste ekspressionistische perikelen van het bewegende beeld, hun uiting
door extra-filmische middelen, en dat bleef
ook zo in een verdere reeks, die omwille
van hun duidelijke verwantschap tot een
isme meal. aanleiding gaven, het caligarisme. De Hoffmaneske smaak voor een fantastische atmosfeer en sterke dramatiek zou
evenwel — niet veel later — de filmkunstenaars (met name Murnau, Dupont, Lang,
Pabst naast de avantgarde-figuren ais Walter Ruttmann, Hans Richter en Lotte Reiniger) tot een ekspressionisme brengen, door
de vele kunstcritici niet meer als dusdanig
erkend (daar zij hun 'isme' bij de film herkennen via de niet-filmische elementen) , dat
duidelijk door het bewegende beeld zou ontstaan. Een van de grote innovaties was
een kamera die niet eenvoudig zou registreren of enkele neutrale bewegingen uitvoeren, maar wel intensief zou deelnemen
aan het drama, en wat meer is, het drama
zelf zou scheppen. Zelfs indien wat vOor
de kamera gebeurde tot wat genoemd wend
het Duitse realisme zou uitlopen, was de
bedoeling van de auteur-regisseur via de
kamera — en later ook nog veel meer door
de montage, onder invloed van de Russische
teorien en voorbeelden — de inhoud en de
stijl van het werk te bepalen, door soms
ver-doorgedreven stilering en uitgesproken
film g evoel.
Het is in die orde van gedachten, dat het
ekspressionisme de film is blijven beinvloeden : onmiddellijk herkenbaar in de verdere
Duitse produktie, ook tijdens de Hitlerperiode, in de barokke richting van de Amerikaanse film (Orson Welles) of in de jonge
Poolse school, maar tevens in de gehele
estetische evolutie van de filmkunst over
het algemeen ; zo heeft de ekspressionistische
uitvinding naast de epische eigenschappen der amerikanen, de montagekunst der
russen, de surre-ele inspiratie der fransen,
destijds mee de volwassenheid van de film
beslissend gevormd.

Het expressionistisch decor
in de Caligari-film.

De Vlaamse auteurs zijn evenmin ontsnapt aan de Europese invloeden.
Herman Teirlinck, die te Linkebeek in een liefhebberskring als acteur en
regisseur zijn voorliefde voor het theater liet blijken, werd door de nieuwe
geest en vorm geobsedeerd. Hij heeft na de eerste oorlog een hoofdrol vervuld in ons toneelleven. Als auteur, toneelfilozoof, essayist, leraar, verkondigde hij spoedig zijn sympathie voor de revolutie. Ook hij onderging,
vooral in De vertraagde film en lk dien, hoe sterk zijn individualisme geworteld zat, de invloed van zijn, tijd. Teirlinck bewonderaar van Gordon
Graig, die de literatuur op het toneel verachtte, en van Gaston Baty's ,boutade 'Sire le mot !' — poogde aan te sluiten bij de middeleeuwen, een
nieuwe gemeenschapskunst te scheppen, werd volgeling van Max Reinhardt.
Hij schakelde ook de film in en door Nicolaas Evreinoff geinspireerd, legde
hij te veel nadruk op de acteur en de acrobatie, op de allegorise en op het
constructivisme van de vorm. Tot op heden heeft Teirlinck zijn standpunten
herhaalde keren gewijzigd, ieder stuk was een nieuw exp erime n t. Aanvankelijk geneigd om de dichter en zijn woord een ereplaats toe te kennen
en aldus aan te sluiten bij de principes van de Gruyter, eindigde hij als een
verfijnd individualist met sterk gekruide sensualiteit.
Ondertussen liet de veel jongere Willem Putman geregeld toneelspelen verschijnen waarin toepassingen van vreemde procedes merkbaar waren. Een
van zijn stokpaardjes was 'de stilte op het toneel', door Jean Jacques Bernard in zijn Martine beklemtoond en door Max Reinhardt in de regie toegepast. Putman hield van modeverschijnselen en wilde niet ten achter blijven.
Zijn stukken zijn, meestal goed gebouwd en met isprankelende dialogen gestoffeerd ; zijn taal is echte toneeltaal doch nergens wordt men aangegrepen
door de menselijke tragiek ; er is geen diepgang in zijn werk. Dit verhindert
de gaafheid en de blijvende waarde. De auteur werd spoedig oppervlakkig
tot hij eindigde als veelschrijver en na 1944 enkele impressionistische, burgerlijke romans publiceerde.
Van Pol de Mont kennen we opvallend politiek-getinte werken met scherp
ironiserende dialogen. Nuances, wellicht zijn beste werk, hekelt het superpatriotisme (de Mont was groot-invalied) na 1918 en in de adaptatie van de
oude Reynaert de Vos goochelt de schrijver met sarcastische boutades op
actuele taaltoestanden, franskiljonisme, regeringsleiders en politici.
Naast de Mont moet men nog twee andere auteurs vermelden : Maxim Krajer, met zijn groteske dualiteit en de schilder Theodoor Verschaeren. Zij
kregen, minder kans om op het repertoire te prijken idoch hun werk kan
niet in de naoorlogse beweging uitgeschakeld warden.
Slechts een auteur, Anton vande Velde, die als regisseur met ,gothische en
barokelementen een eigen accent verwierf, kon zich spontaan in expressionistische stijl uitdrukken. Aanvankelijk nog verliefd op de woordcultus werd
zijn werk spoedig gekenmerkt door de rijke taal, de sprankelende zetten,
ironische flitsen, vinnige dialogen, rijkgeschakeerde taferelen en een ongebreidelde fantasie. Zijn voor het Volkstoneel speciaal geschreven 'gekke'
historie Tyl I met historische en volkse gegevens, allegorische figuren, is als
expressionistisch experiment (met schrapping van het vierde kapittel) wellicht het enige spel dat als dusdanig zijn waarde blijft behouden en ook als
literair document onmisbaar is gebleven. In 1927 heeft de opvoering van dit
stuk te Parijs de internationale theaterkenners verbluft.
Men kan de vraag stellen : wat hebben de Vlamingen als auteur en als
ienscenering aan het buitenland te bieden ? Een uitvoerige bespreking kan
nagenoeg als volgt warden saamgevat : het Vlaamse Volkstoneel heeft door
voorstellingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk onze auteurs, regisseurs
en auteurs, op het niveau van de Europese vernieuwing, een erepaats geschonken. De naam van Staf Bruggen, Renaat Verheyen, Johan de Meester,

Decor-ontwerp van Rene Moulaert
voor Tij1 I
(Anton van de Velde)

Pol de Mont, Anton vande Velde, Michel de Ghelderode (die slechts toevallig in het Frans schreef), Herman Teirlinck, hadden hetzelfde burgerrecht
verkregen als de grote figuren in Parijs, Moskou, Berlijn. Hun naam prijkte
op de internationale aanplakbiljetten. Firmin Gemier sprak de elite van
Parijs toe voor de tweede voorstelling van Vondels Lucifer en de eerste van
Tyl I ; geen enkel romantisch flamingant van die tijd zou het geestdriftiger
hebben gedaan. Duitsland liet het Volkstoneel geregeld optreden in de
grootste schouwburgen, bij ontstentenis van een eigen gelijkwaardig theater.
Henri Chem poogde met zijn troep Les compagnons de notre Dame een
zelfde beweging te vestigen. Hij speelde te Luik en te Parijs vertalingen
van Nederlandse werken (Monsieur chacun, Mariette de Nimegue, La joyeuse farce des encore, Et la ou retoile s'arreta). Henri Barbusse prees het
Volkstoneel als model voor zijn communistische kameraden. Tom Jacques
Copeau door Graa.f de Griinne werd geraadpleegd betreffende de belangrijkste verschijnselen op toneelgebied in Frankrijk, antwoordde de beroemde
theatervernieuwer : „ Ce n'est pas en France, qu'il faut demander des nouvelles. C'est en Belgique qu'on trou.ve le premier theatre du monde ".
Vlaanderen beschikte in die tijd over karakteristieke genres van de dramatische literatuur, sterke moderne toneelbeelden van nationaal, sociaal, religieus
en folkloristisch leven. Het Vlaamse Volkstoneel was een van de belangrijkste
uitstralingen van de Vlaamse levensdrang, de hunkering naar een nieuwe
wereld. Het vertegenwoordigde de humanitaire en artistieke strevingen, de
nood aan geestelijke expansi'e van ons yolk. Een massale theaterelite heeft
twintig jaar geantwoord met harstochtelijke toejuichingen. Door de expressionistische worm alsmede door de hartstochtelijke speeltrant werd de
Vlaamse theaterku.nst beroemd doch de auteurs en vertolkers bleven Vlaams;
daardoor kenden zij geen navolgers.
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JAN VAN DAMME

EXPRESMONBME,
SCHAKELAARS EN SCHARNIEREN

De hernieuwde belangstelling voor het expressionisme
in onze Westerse landen komt jammer genoeg te laat
om nog wat zalf te strijken op de vele wonden en verbittering die de enkele overlevende avonturiers van
toen wellicht trachten te vergeten. Na de laatste wereldoorlog scheen het een tijd lang alsof de idealen
van de jaren twintig in de kunst opnieuw zouden tot
uitdrukking komen. Nu blijkt het echter dat alhoewel zij veel gemeen hebben, de generaties van onmiddellijk na de beide oorlogen van elkaar toch grondig
verschillen. Na de eerste wereldoorlog voelden de jongeren zich sociaal verbonden in hun opstandigheid ;
na de tweede, voelde zich de nieuwe generatie cornpleet verloren in een absurde, reddeloze wereld. Een
van de gevolgen daarvan is dat het expressionisme thans
definitief tot de geschiedenis behoort. Toch zou men
verkeerd te werk gaan moest men het expressionisme
slechts behandelen als kunstgeschiedenis. Het blijkt
meer en meer dot het werk van deze kunstenaars de
grenzen van de eigenlijke kunst voortdurend overschreed.
Dit werd nogmaals duidelijk aangetoond op twee uiterst belangrijke tentoonstellingen die de laatste tijd
plaats grepen, de ene in Duitsland, de andere in Frankrijk. In 1960, te Marbach A. N. werd in het SchillerNationaalmuseum een verzameling documenten tentoongesteld over het expressionisme in literatuur en kunst
uit de periode 1910-1923. In Parijs droeg de ongeveer
gelijktijdige tentoonstelling, in het Museum voor Moderne Kunsten gehouden, de veelbetekende benaming :
Les sources du vingtieme siecle. Van de eerste manifestatie is de catalogus een lijvig boa', boordevol studiemateriaal, maar uitsluitend over het Duits expressionisme. Van ide tweede tentoonstelling kwam slechts
later, in 1961, een uiterst luxueuze album' van de pers,
groat formaat, rijk geillustreerd, met kleurplaten, en
waarin drie studies opgenomen werden van de inrichters zelf. De eerste door Jean Casson geschreven is
bijzonder treffend. Zij handelt over de algemene geestesevolutie — ook politick en sociaal beschouwd — in
,

438

onze gewesten van het impressionisme tot en met de
aanvang van het expressionisme. Over diezelfde periode geven Em. Langui een geschiedenis van de plastische kunsten, en N. Pevsner een overzicht van architectuur en toegepaste kunsten.
De Duitsers hebben op streng-wetenschappelijke wijze
bronnen verzameld over een bepaalde streek en een
bepaalde tijd. De Fransen poogden reeds een synthese
op te maken. De eersten bewezen dat, hoe nauw
afgebakend men het expressionisme ook beschouwt,
binnen grenzen van tijd en ruimte, het zich als een
woekerplant onmiddellijk slaat over alle randgebieden
van onze cultuur. De tweeden bevestigden ,dit door aan
te tonen dat de tijd inderdaad rijp wordt voor een synthese maar dat deze niet opgemaakt kan warden zonder
rekening te houden met fenomenen van sociale en politieke aard bijvoorbeeld. De bronnen van de twintigste
eeuw zijn trouwens niet zo zuiver als kunsthistorici het
wel zouden wensen en de eerste affirmatie van deze
nieuwe stroom gelijkt veel meer op een enorme waterval vol lawaai en verwarring dan op een rustig meer.
Wanneer wij nu in dit breder verband van het expressionisme naar schakelaars en scharnieren zoeken die
ons Vlaams expressionisme in beweging hebben gezet
of bepaalde richtingen hebben ingestuurd, dan stellen
wij vast dat de Vlamingen in feite slechts de rollen
gespeeld hebben van voorlopers en van epigonen. Een
eerste generatie heeft de grond gereed gebracht waarop
anderen gezaaid hebben en een tweede generatie heeft
geoogst. Eigenlijke baanbrekers heeft ons land niet
gekend of het zou H. van de Velde moeten zijn. Het
Vlaams expressionisme is in grate trekken de geschiedenis van Ruimte en van de tweede school van Laethem.
Maar dan bevinden wij ons reeds volop in het vaarwater van vreemde invloeden, bijzonder Duitse en
Franse, en vergeten wij dat ook deze Duitsers en Fransen op hun beurt be1nvloed werden en wel voor een
belangrijk deel door een generatie Vlamingen die — feiten zijn feiten — Frans schreven (of moet men in
dit geval van Belgen spreken ?) De uiterst simplis-

tische voorstelling als zou het expressionisme een
reactie geweest zijn tegen het impressionisme miskent
de feiten op een grove manier. Men schijnt te vergeten
dat, rond de lustige jaren 1900, een nieuwe stijl overal
in Europa woekerde die men eigenlijk tegenwoordig
graag doodzwijgt. Die nieuwe stijl noemde men in
Frankrijk : 1'Art Nouveau, in Engeland : ModernStyle, in Duitsland : Jugendstil. Het had een kortstondig
leven, en wij zijn daar gelukkig om, want .de barokke
lichtzinnigheid van deze architectuur en meubelkunst
ontstemt ons nog altijd. Het was wezenlijk een toegepaste kunst. En toch mogen wij de verdiensten van
deze kentering niet over het hoofd zien. De nieuwe
stijl was eenvoudig niet opgewassen tegen zijn eigen
potenties.
De hiaat tussen de vormelijke mogelijkheden van de
nieuw aangewende materialen en de geestelijke ingesteldheid van de bourgeoisie bleek een voorlopig niet te
overbruggen kloof. Het mooiste voorbeeld van deze
incapaciteit om zich zuiver uit te drukken bleek de wereldtentoonstelling te zijn te Parijs in 1900. Alleen
Eiffel kon, dank zij .de afmetingen ervan, zijn toren
tot een affirmatie oprichten... maar kijkt niet van al te
dichtbij naar bepaalde, als siermotieven ibedoelde, details ! In deze stijl vierde de Bourgeoisie haar laatste
triomfen, er compleet van onbewust dat zij juist daar
de kiemen kweekte van haar ondergang. Want men
kan evengoed van reactie spreken als van logische
evolutie wanneer men de opkomst van het expressionisme nagaat. De loopbaan van de Antwerpenaar
Henri Van de Velde illustreert dit ten voile, wat de
bouwkunst , en misschien nog meer wat de sierkunsten
betreft. En zijn invloed in het buitenland was in die
jaren van gisting groot. Maar nog belangrijker, bijzonder voor ons, is de roil geweest die het symbolisme
in die jaren en in die evolutie speelde. Belangrijker
vooreerst omdat ide geestelijke waarden op het literair
vlak veel duidelijker tot uiting komen en ten tweede
omdat schrijvers van bij ons hier de hoofdrol speelden.
Bergson had een dodelijke slag aan het Rationalisme
toegebracht. Na zo lang zonder uitzicht voor de koele
muur van de rede gestaan te hebben kon men nu langs
brede lanen de wereld in van de intuitie, van het gevoel, van het numineuse. Geen wonder dat de intelligentsia toen veel ieerder aangetrokken werd door het
nevelige, raadselachtige en mysterieuze Noorden dan
door het heldere, logische Zuiden.. Het symbolisme
voelde zich in die wereld thuis. Een wereld vol van
Wagneriaanse muziek aan de ene kant en van de verfijnde vervreemding van Debussy, aan de andere ; maar
bij allebei trof men mysterie, natuurgeluiden en niet
geformuleerde verlangens aan. Ibsen en Strindberg
brachten de duistere hartstochten van sombere wouden en meren, maar Maeterlinck — de Gentenaar —
riep diaphane prinsessen op die met kristalbroze verwoordingen 'het andere', het onzegbare lieten ver-
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moeden. In de verwarring van die dagen kende het
symbolisme een fantastisch succes. Wij zouden haast
van mode durven spreken. Het was in feite een gemakkelijke, veilige toelating om met alle tot dan toe verzwegen problemen te flirten ; een oppervlakkig aanroeren van de ernstigste menselijke waarden als leven,
dood en hi•rnamaals. Maar de poorten waren geopend,
het zou daar niet bij blijven. Het symbolisme heeft het
Frans impressionisme uitgebreid en over de gehele wereld verspreid. Het was in deze verspreidingsvorm
hoofdzakelijk een Belgisch-Vlaams fenomeen Met Mallarme maar look met Verhaeren, Van Lerberghe en.
vooral .Maeterlinck 3 als halve mystieker, heeft het symbolisme diepe invloed uitgeoefend op een jongere generatie die langzamerhand de ogen opende op sociaal onrecht, nationale bewustwording en religieuze verdieping. Met symboliek konden de jongeren zich niet lang
tevreden stellen. De uitbarsting was nabij. Men heeft
nog altijd niet op voldoende wijze de affiniteiten aangetoond die van het symbolisme en van de Jugendstil
parallelopende uitdrukkingen maken van eenzelfde tijdsgeest. En van de schilderkunst kan weer hetzelfde gezegd worden over de grote voorlopers van het expressionisme. Overal vindt men hun namen : Munch, Gauguin, Van Gogh, ' onze' Ensor, Toulouse-Lautrec, de
Nabis en de Zwitser Hodler waarvan wij het al te nadrukkelijk symbolisme thans niet meer 'genieten maar die
toch een onbetwistbare invloed uitoefende. Het verrassende van hun schilderkunst is bij de meesten van
hen de opvallende gelijkenis van lijn met de Jugendstil. Die eenzame en geniale kunstenaars waren toch ook
kinderen van hun tijd... Bij figuren van mindere rang,
als M. Denis in Frankrijk en Jan Toorop in Nederland,
springt het symbolisme in het oog en ook de Jugendstilarabeske domineert.
Uit een filosofie van het irrationalism.e, uit een bouwkunde en toegepaste kunst die zich snel van het louter
decor naar de loutere functie ontwikkelden, uit een
literatuur die langs de interioriteit van die symboliek
weldra de meest persoonlijke hartstochten wekte, uit
een schilderkunst van enkele visionnairs, uit dit alles
ontstond het expressionisme. En deze opsomming is
ver van volledig. Komt daarbij ; het sociaal malaise
als gevolg van de industrialisatie, het Europees politiek
onevenwicht met de op de spits gedreven nationalismen
en de daar tegenovergestelde humanitaire idealen, het
geestelijke reveil op godsdienstig en filosofisch gebied.
De expressionist is essentieel een geengageerd kunstenaar. En dit is de beslissende omwenteling gewcrden
van de kunst in onze eeuw. Zelfs de opkomst van de
abstractie — trouwims een expressionistisch fenomeen.,
met Van de Velde, Kandinsky en Schonberg — is niet
zo revelerend.
Het is hier niet de bedoeling de geschiedenis van het
expressionisme over te maken. Men weet dat het zijn
bakermat in Duitsland heeft gevonden, zo staat het
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tenminste in alle handboeken. Uit de vorige alinea's zal
men toch begrepen hebben dat het expressionisme op
verre na geen nationaal verschijnsel kan genoemd worden. Alhoewel de term zelf van Franse afkomst is, en
een figuur als bijvoorbeeld Rouault niet anders kan dan
als expressionist bestempeld worden, toch bleef Frankrijk altijd argwanend tegenover een beweging die het
een beetje als een indringster aanzag in zijn eigen
genie. Op literair vlak wordt het woord niet eens uitgesproken. Op zijn zachtst gezegd maakt deze houding
de zaken niet gemakkelijk want het Fauvisme, de Ballets Russes, Peguy, Leon Bloy, Apollinaire, de jonge
Cocteau... Maar goed, ik waag mij niet graag in een
Franse keuken !
Het wordt tijd ons Vlaams expressionisme ter hand te
nemen. Eerst nog enkele data. Te Munchen werd Der
Blaue Reiter in 1909 gesticht, Der Sturm en Die Aktion
verschenen te Berlijn de daaropvolgende jaren. In Vlaanderen zag het tijdschrift Ruimte het licht in... 1920.
Het is niet zeker (dat wereldoorlog I hier een remmende
rol gespeeld heeft. Wel was van Ostaijen Ruimte ettelijke jaren voor, maar een vogel maakt geen vlucht.
Algemeen aanvaard is dan ook de conclusie volgens
dewelke het Vlaams expressionisme, in zijn geheel,
hoofdzakelijk van het Duits expressionisme tributair
zou zijn. Op die stelling zouden heel wat corectieven
moeten aangebracht worden. Om ons tot binneniandse
invloeden te beperken zou de rol dienen opgehelderd
te worden die de mannen van het tijdschrift De Boomgaard (1909-192o) in dit verband ongetwijfeld hebben
gespeeld niet alleen door hun hevige reactie tegen
Van Nu en Straks maar ook positief door hun internationale geest en Dandyisme. Ook in de schilderkunst
is niet alles zo eenvoudig. Zeker, de tweede generatie
van Latem is veel aan haar Oosterburen verschuldigd. Maar vergeten wij de eerste generatie niet die
toch reeds met haar symbolisme een eerste stap had
gezet. Mannen als Minne en Gust. Van de Woestijne
(en zijn broer Karel dan !) zijn zeker niet vreemd aan
wat hun jongere kameraden zouden presteren. De
enige die de volledige evolutie doormaakte, Servaes,
vertoont duidelijk de overgang van symbolisme naar
expressionisme. En daar valt niet zo veel van Duitse
voorbeelden te bespeuren als bij de schilders van de
verspreiding die in Nederland verbleven, De Smet en.
Van den Berghe, en die met hun geniale vriend in Engeland, Permeke, in contact bleven. De ontmoeting met
het Duits expressionisme is slechts een aanleiding geweest, zeker geen oorzaak. Geestelijk waren onze kunstenaars op de komst van het expressionisme voorbereid. De grote stuwkracht die er hen toebracht de veilige
dijken door te steken was toch enigszins verschillend
van wat de andere landen in beweging had gebracht.
Ginds lag de klemtoon op de sociale factor, hier op de
nationale. De Vlaamse beweging werd de voornaamste
voedingsbodem van de expressionistische opbloei al
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moet onmiddellijk daarnaast een tamelijk vaag humanitair-sociaal gevoelen vermeld worden. Bij de plastische kunstenaars is dit uiteraard minder nadrukkelijk, maar in het manifest van Ruimte klinkt het heel
duidelijk : „ Ons verbindt de wetenschap dat het op
een geestelijk plan uit is met het individueel egoisme,
en de werkelijkheid zelf zit reeds vol voorbeelden van
teen onderdoen van het individu voor de gemeen.schap.
Het ontzettend wee dat nog niet van de mensheid is
geweken, is ons een les, dat wij ons moeten opwerken
tot beoordelaars van politieke aktie. Dubbel getroffen
ligt Vlaanderen bijna voor dood. Wij zijn de stale
stem van een aarzelende morgen. Veel van wat gister
werkte is voor goed verloren maar nieuwe krachten
zullen de universele taak volvoeren : het bereiken, van
een zuiverder harmonie, door het uitschakelen van
dode elementen en het ontwikkelen van nieuwe kiemen... " Wanneer Ruimte ophoudt te verschijnen,
neemt het reeds bestaande tijdschrift Vlaamse Arbeid
de took over. En ook die benaming is ,een heel programma.
Aileen op zuiver picturaal gebied ging het expressionisme in Vlaanderen een langdurige en waarlijk grote
toekomst tegemoet. Ruimte hield het slechts twee jaar
uit. Van Ostaijen stierf helaas zeer jong en was reeds
op dat ogenblik heel andere literaire paden aan het verkennen. Wies Moens verzeiide in een eng nationalistische poezie. Marnix Gijsien verloochende weldra zijn
beruchte Lof/itanie van Sint Franciscus van Assisie.
Onenigheid deed de rest. Het engagement, dat het
cement moest zijn van de expressionistische schrijversbent, schijnt ons juist de struikelsteen te zijn geweest.
Binnen de al te , enge grenzen van ons 'arm' Vlaanderen
kon de humanitaire geest van het expressionisme niet
vrij ademen. Slechts Van Ostaijen bereikte, bijzonder
met zijn gedichten uit Het Sienjaal, een werkelijk uitzonderlijke hoge vlucht. Noch op het vlak van de
kunst, noch minder op dit van het collectief ideaal
heeft Ruimte veel bijgedragen. Maar toch is dit avontuur zo uitzonderlijk geweest en ten slotte toch zo
roekeloos schoon in al zijn kleinmenselijkheid, dat het
de aandacht meer dan waard blijft. Daarbij was het
toch ook een onderdeel van een stroming die al onze
Europese buren aantastte en die dit enorm gevolg heeft
gehad dat men voortaan tegenover de kunst een geheel
nieuwe ingesteldheid ontwaart waarop heel onze hedendaagse kunst gebaseerd is, namelijk de getuigenis in
plaats van de belijdenis, en het experiment als uitdrukking van die allerpersoonlijkste, vitale inzet.
Y. Expressionismus. Literatuur and Kunst 1910-1923. Eine Ausstellung
des Deutschen Literaturarchivs im Schiller - Nationalmuseum. Marbach A.N. von 8 Mai bis 31 Oktober 196o.
Miinchen, Albert Lange, George Muller, 196o.
2 Cassou, Jean, Emile Langui, Nikolaus Pevsner. Les sources du vingtieme siecle.
Bruxelles, Editions de la connaissance, 1961.
3 Wat een kunstenaar als Kandinsky van Maeterlinck geleerd heeft
kan men lezen in zijn : Ueber das Geistige in der Kunst.

op korte golf

ontmoetingen

IN MEMORIAM
LOUIS SOURIE

Volgende nieuwe leden worden hartelijk welkom geheten in ons groeiend Verbond :
Roger De Backer (schild.) ; Gilbert Demets
(lett.) ; Willy De Sauter (schild.) ; Daniel
Desmedt (schild.) ; dr. Albert Francois
(muz.) ; Beatrijs Lievens (lett.) ; A. M. Pauwels (arch.) ; Philippe Van den Abeele
(lett.); Joris Vanhaelewijn (lett.).
Peter Andersen trad op 23 september
*
op met zijn one-man-show, ter gelegenheid
van het Kleermakerscongres te leper.

Lijkrede, uitgesproken door fozef Storme, Bestendig A[gevaardigde en Voorzitter van het
C.V.K.V.

Bij het graf van deze edelmoedige, idealistische, rijkbegaafde man, die Louis Sourie
geweest is, denken wij onwillekeurig aan de parabel uit het evangelie waar Onze
Heer Jezus Christus spreekt over de talenten.
„ Na lange tijd kwam de heer van de dienaars terug en rekende met hen af. En hij,
die vijf talenten had ontvangen trad naar voren, bracht nog vijf andere talenten en
zeide : Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven ; zie nog vijf heb ik er bijgewonnen.
Waarop de meester hem, na zijn tevredenheid te hebben uitgedrukt, antwoordt : Ga
binnen in de vreugde uws heren
Onze goede en betreurde vriend Louis had veel talenten ontvangen van de Heer :
een heldere geest, zin voor kunst en schoonheid, letterkundige begaafdheid, een grate
werkkracht en bovenal een gouden hart.
Al deze gaven van geest en hart heeft hij niet, zoals de luie knecht begraven en in
de grond gestopt, doch er in der waarheid mede gewoekerd, tot heil van zijn medemensen en tot de eer van zijn Schepper, die ze hem geschonken had.
Grote studie had hij niet kunnen doen, amper lager middelbaar onderwijs, want in
de tijd van zijn jeugd was het begrip democratizering van het onderwijs nog onbestaande. Niettemin wist deze begaafde jonge man zich door zelfstudie en volgehouden, taaie, wilskrachtige arbeid zo te ontwikkelen dat velen, die meer en hogere
studies dan hij hadden kunnen doen, hem zijn grote belezenheid en zijn helder inzicht
in veel zaken, hadden kunnen benijden.
Zijn liefde tot de kunst en de schoonheid over het algemeen en tot de letterkunde
in het biezonder, samen met zijn natuurlijke begaafdheden maakten hem tot een
gekend essayist en ook tot een zelf scheppend kunstenaar.
Hoeveel vrije uren moet deze rijkswachter niet hebben besteed aan de studie en
zijn hobby : de literatuur, om eindelijk, wanneer hij zijn dienst op vervroegd pensioen
moest verlaten, zich helemaal aan de literatuur te wijden.
Reeds in 1942 gaf hij een monografie uit over Prosper van Langendonck om deze
twintig jaar later, in het jaar van zijn eigen zo plotse en onvoorziene dood, herwerkt,
opnieuw uit te geven.
In het voorwoord voor deze uitgave van 1962 schreef Maurice Roelants : ,, Prosper
van Langendonck stierf op 7 Nov. 1920. Het ritme van de 20 jaar gaat vlug. Het is
weer eens het uur van de trouw
Louis Sourie was het die in trouw zich ,opnieuw
in het werk van van Langendonck zou verdiepen om hem een ontroerende gedachte
te wijden.
Wij hadden nooit gedacht dat het uur van de trouw, van onze trouw ten opzichte
van de auteur dezer monografie zo rap zou slaan.
Geachte en waarde vriend Louis, bier staan wij thans aan de rand van uw graf am
U onze trouw, de trouw van zovele vrienden, de trouw van het Christelijk Vlaams

•
Pittemse Soldaten in het leger van.
Napoleon' is een studie die onlangs verscheen bij de Drukkerij J. Vervenne te Tielt
van de hand van Valere Arickx. De brochure is te verkrijgen tegen de prijs van
25 F bij V. Arickx, Van Maerlantstraat 35,
Assebroek, P. R. 1064.11.
•
Kunstschilder Alfons Blomme exposeerde
tot 19 oktober in de galerij Le Regent te
Brussel.
In de derde 'Biennale Christlicher Kunst
*
der Gegenwart', die gehouden werd te Salzburg, werd aan Roger Bonduel de gouden
medaille voor edelsmeedkunst toegekend,
voor zijn inzending, die ondermeer een tabernakel, twee tinpanelen, een monstrans
en een kruisweg behelsde.
Tevens verwierf het Technisch Instituut van.
de H. Familie te Brugge een speciale vermelding voor het geheel van zijn artistiekpedagogische werkzaamheid, o.l.v. leraar
Roger Bonduel. Inzonderheid werden de ontwerpen voor bidprentjes en de textielwandpanelen opgemerkt.
Ons Redactieraadslid Fernand Bonneure
•
schreef het scenario en de tekst voor een
televisie-programma, gewijd aan het H.
Bloed te Brugge.
•
Kunstschilder Renaat Bosschaert uit Assebroek nam deel aan de Guillaume Campoprijs 1962. De werken werden van 8 tot
17 september tentoongesteld in de zaal Wijnen, Meir, te Antwerpen, onder het thema
Stadsgezicht in brede zin'.
Kunstschilder en decorateur Willy Bos•
schem werd in augustus door de Belgische
regering en de Academie De Brera (Milaan)
uitgenodigd om een verlof van vier weken
door te brengen op het Italiaanse eiland
Comacina, dit in het teken van de culturele uitwisseling
Van 1 tot 23 september stelde ons me*
delid, kunstkopersmid Charles Bresous zijn
werken ten town in het Centrum voor Kunstambachten te Gent.
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*
Van 1 tot 23 september exposeerde Sep
Broes grafiek in het Centrum voor Kunstambachten te Gent.
*
De pianovertuoos Frans Brouw hield
a.m. een recital in het derde abonnementsconcert van de Filharmonische Vereniging
op 6 november te Antwerpen.
Guido Cafmeyer ontplooit een grote
activiteit. Onder zijn regie dingt de toneelkring Sint-Rembert uit Torhout mede in de
Nationale Toneelwedstrijd van het Noordstarfonds, met het stuk 'Arsenicum en Oude
Kant' van Jozef Kesselring. Op 23 november trad de Sint-Rembertkring met hetzelfde
stuk op in het Tournooi der Maasgouwen
te Elsloo.
Voor het Landjuweel zal het gezelschap
Eendrachtig Pogen' uit Knokke, onder
regie van Guido Cafmeyer 'De Geschiedenis
van een Kassier van Dries Poppe opvoeren. 'Oak te Brugge regiseerde hij twee
stukken : 'Ik herinner mij Mama' (Jubileum
Zusters Maricolen) en 'Zo is Vader' door
'Als is Can'.
*
Van 1 tot 16 september stelde kunstschilderes Giovanna Corrente — zoals haar
naam laat vermoeden is zij van Italiaanse
afkomst, maar zij woont te Den Haan —
haar werken ten toon in de ontvangstzaal
van Ter Doest te Lissewege.
*
In de Rookzaal van de Kortrijkse Stadsschouwburg stelde kunstschilderes Nelly De
Brock-Windels haar werken ten toon van
20 oktober tot en met 5 november.
•
Aan de tentoonstelling Scheppende
Handen 1962', die te Brugge doorging van
11 tot 20 augustus, namen o.m. volgende
kunstenaars deel : Paul Debruyne, Willy De
Sauter en Pol Vermeire.
•
Tijdens de Jong-Nederlandse Dagen
van Sint-Martens-Latem werd het gedicht
De dagen liggen dicht tegen elkander van
Klaus R. Evers, (ps. v. Alain de Caluwe)
gedicht dat in dit nummer werd afgedrukt in onze rubriek 'Poetisch Bericht —
geprimeerd voor de poezie-prijs, terwijl de
dichtbundel van Lieve Van Damme : Duinhelm en Polderriet verschenen bij de Literaire Tafelstonden, een vermelding ontving voor de prijs van de gemeente SintMartens-Latem voor het beste poezie-debuut.
*
Van Antoon De Candt werd onlangs
een plaat opgenomen, die in september uitkwam bij de Nederlandse platenfirma 'His
Masters Voice De 'Zingende Troubadour'
vertelde daarover in het programma 'Open
Venster' van 29 augustus, voor de micro
van de B.R.T. West-Vlaanderen.
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Kunstenaarsverbond, waarvan gij stichtend lid waart, te betuigen.
Uw leven was werkelijk rijk gevuld. Naast uw dagelijkse zorg voor uw schoon gezin en uw dagelijkse plichtmatige arbeid volgden uw essays of andere literaire uitgaven elkaar op. Het heilig avontuur r Inleiding tot de geschiedenis van Van nu en
straks' r Een essay over Stijn Streuvels, over Emiel Van Hemeldonck, Jozef Simons,
Ernest Claes, Het Vlaams letterkundig lexicon. Daarnaast artikels en verhalend proza, waarin gij uw eigen hart uitdrukte, zoals in uw roman Het Hart van mijn Stad.
Doch ook de jeugd boezemde U belang in en voor de Vlaamse jeugd en haar culturele opgang wildet gij uw beste krachten inspannen. Daarom o.a. gaaft gij in 1955
uw Albrecht Rodenbach uit. Ik citeer uit uw voorwoord :
„ Dichter en dramaturg, zal het werk van de geniale jongeling, in ruimte en tijd,
het jonge geslacht blijven boeien, bekoren en leiden...
Dit essay wordt onze studerende jeugd aangeboden
Enkele jaren voordien reeds was Louis Sourie actief lid geworden van de vereniging
Kunstenaars voor de jeugd, die er op aanstuurde de jeugd meer aan de kunst te interesseren en ten behoeve van deze jeugd te ijveren, opdat de kunstenaars naast hun
andere creaties, werk zouden voortbrengen dat meer rechtstreeks voor de jongeren
zou geschikt zijn en hen zou aanspreken, am deze op die wijze een ware artistieke
opvoeding te geven.
Thans was hij ondervoorzitter geworden van deze vereniging. Haar voorzitter, de
dichter Albe, in het buitenland vertoevende, heeft mij gevraagd hier tevens in naam
van de Kunstenaars voor de Jeugd een laatste hulde te brengen aan hun geeerde
en geliefde ondervoorzitter.
Hij is het geweest, die, in zijn vurig enthousiasme, de eerste proeven van prospectus
heeft gemaakt am het nieuwe tijdschrift, waarvan hij droomde, aan te kondigen.
LIit het kontakt van deze vereniging met een groep Westvlaamse vrienden, aanvankelijk bedoeld om een Westvlaamse afdeling van Kunstenaars voor de Jeugd op te
richten, werd een ruimer plan geboren, namelijk de christelijk denkende kunstenaars
van deze provincie in een verbond te groeperen, mede am, naast het behartigen van
de beroepsbelangen, de spiritualistische en christelijke tradities te handhaven.
Op deze kontaktvergaderingen was onze vriend Louis Sourie een van de meest bezielende elementen. Ook voor het daarmede gepaard gaande stichten van een nieuw
tijdschrift dat het orgaan van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond zou zijn,
was Louis Sourie een van de meest stuwende krachten.
Het verbond werd gesticht in de abdij te Loppem op 20 oktober 1951 en het eerste
nummer van het tijdschrift West-Vlaanderen verscheen in januari 1952.
Thans 10 jaar later, staan wij bier, leden van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, in houwe trouw aan het graf van deze idealistische en bezielende stichter.
Goede vriend Louis, groat was uw ideaal, gij hebt gestreden en geleden in dienst
van uw geliefde medemensen, in dienst van uw schoonheidsideaal, in dienst van
Hem, die de Bronader is van alles wat goed en mooi en groots is.
Wij kunnen slechts povere woorden van pieteit stamelen en staan onthutst bij dat
al te vroege heengaan van een goed mens en een ware, trouwe vriend.
Ga binnen in de vreugde uws Heren. Gij kunt met een gerust gemoed aan uw Heer
zeggen : Heer, bier ben ik. Vijf talenten had Gij mij gegeven : Zie, Heer, nog vijf heb
ik erbij gewonnen tot uw meerdere eer en glorie.
Vandaag herdenken wij het feest van de Heilige Lodewijk, uw patroon.
Uw naamfeest zult gij thans met eeuwige luister vieren in het gezelschap van Gods
lieve engelen en heiligen..
Geachte Mevrouw Sourie, wij weten hoe dicht en hoe innig gij bij uw geeerde echtgenoot stond, hoe gij voor hem een sterke steun geweest zijt bij zijn werk, ook in
de dagen dat het zwaar woog.
Wij hebben eerbied voor uw smart, doch voor U en voor uw kinderen is het de
grootste troost te weten dat uw echtgenoot en vader met zijn groat en goed hart
over U blijft waken hierboven.
Want wij weten immers dat voor uw gelovigen, o Heer, het leven slechts wordt
verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van dit aards verblijf is ontbonden,
er in de hemel een eeuwige woonstede wordt verkregen.
Goede vriend Louis, gij hebt de goede strijd gestreden, gij leeft voort, niet alleen
hierboven, bij de Bran van alle leven, doch ook in de harten van uw vrienden.
Rust in vrede.
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LIEVEN
COLARDIJN
25 - 8 - 1894 - 22 - 9 - 1962

Op 22 september 1962 is plots het leven afgebroken van de struise, rechtstaltige
Kortrijkse beeldhouwer-schilder Lieven Colardijn.
Hij vormde met zijn broer, de schilder Firmin, een kunstenaarsbroederschap, die te
Kortrijk nog altijd het beeld oproept van avant-gardistische non-conformistische kunst.
De gebroeders Colardijn vormden een werkelijke kunstbroederschap en het lag helemaal in hun lijn, in 1927 geestdriftig aan te sluiten bij de kunstbroederschap De
Pelgrim.
Het leven van Lieven is zoals dit van zijn broer Firmin — die nog steeds en halsstarrig voort arbeidt — een onafgebroken pelgrimagie geweest om in vorm en kleur,
voor het onbepaalbare begrip kunst een gedaante te vinden.
Na studie aan de Kortrijkse academie is hij te Antwerpen op de academie hulp gaan
zoeken, om het onuitsp:ekelijke te kunnen uitbeelden. Hij behoorde niet tot de volgzamen, die gemakkelijk tevreden zijn met een pastelformule. Op het ogenblik dat de
knappen — die de verkopers werden — genoeglijk dobberden op het kalme vaarwater
van een verlaat-impressionisme, was hij de man, die ex professo worstelde met
vormmoeilijkheden. Hij had de vermetele moed te willen inzien, wanneer de habielen
tevreden waren met het beeld van een ogenblik.
Aldus is zijn werk, evenals overigens dit van zijn broer, voor de generatiegenoten,
werk van tegenspraak geweest. Het beantwoordde niet aan de normen van liefelijke
schoonheid, waarmee ook het tragische tot een estetische salonfahige categorie wordt
verheven. De tragiek uit eigen beleven heeft hij getoond in niet vooraf geziene, maar
in mocilijk geboren beelden, die hij vaak insnoerde in geometrische schema's. Typerend voor het aanstootgevende geval der gebroeders Colardijn is, wat te lezen staat
in een bijdrage die Frans De Vleeschouwer wijdde aan Hilaire Van Biervliet. Tot
de lonende kenmerken van voormelde schilder wordt gerekend dat hij niet heeft geaarzeld te sympathiseren met de gebroeders Colardijn — die de vaak kleinsteedse
Kortrijkse mentaliteit trotserend, van meet al aan de modernistische strekkingen hebben aangekleefd, en in hun gthoortestad, uitdagende doeken dorsten te exposeren...
Lieven is de rusteloze zoeker geweest, die, overtuigd van zijn roeping en aanleg,
het zich nooit heeft gemakkelijk gemaakt, om in beelden en doeken zijn beleven
eerlijk en consequent uit te drukken.
Moge dit In memoriam getuigen voor het leven van een man die door de Kunst niet
werd losgelaten en ervoor letterlijk heeft geofferd. Heldhaftig heeft Lieven Colardijn het schokschouderen van zijn generatiegenoten getrotseerd, maar in zijn gevoelig hart is hij op latere leeftijd pijnlijk getroffen geweest omdat jongeren — te
veel artist en te weinig mens — hooghartig aan zijn werk zijn voorbijgegaan.
Het is minstens behoorlijk dat bier, bij dit overlijden, een eregroet wordt gebracht
aan de artist, die moedig de zware kunstpelgrimagie voleindde en eindelijk het wonderverblijf van zijn Heimwee heeft bereikt, waar alle vormproblemen zijn opgelost.
Het C.V.K.V. biedt Mevrouw Lieven Colardijn en familie en inzonderheid aan zijn
medelid kunstschilder Firmin Colardijn, de betuiging van zijn christelijke meevoelen
in de rouw aan.
H. G.

Hij trad bovendien op in het schitterende
avondprogramma 'Kunsteiland '62 ' dat op
6 november in de Universiteitsaula te Leuven werd gehouden met deelname van de
zes meest vooraanstaande chansonniers van
het Vlaamse land.
Van de hand van ons medelid Jose
*
De Ceulaer verscheen in april jl. het eerste
en in juli het tweede deel van 'Te gast bij
Vlaamse auteurs' (Uitg. De 'Garve, Antwerpen — prijs 38 F), waarin vraaggesprekken
werden opgenomen met telkens 12 auteurs,
o.m. Andre Demedts, Fred Germonprez,
Marcel Malhijs (deel 1) ; Gaston Duribreux
en Lia Timmermans (deel II). Een derde
reeks is persklaar, een vierde in voorbereiding.
De tweede druk van de monografie van Jose
De Ceulaer over Felix Timmermans (reeks
'Ontmoetingen uitgegeven door Desclee
De Brouwer) is uitverkocht, de derde druk
verschijnt in dit najaar.
Op 12 augustus trad de letterkundige
*
Raf Declercq op in het programma 'De
Windroos van de B.R.T. West-Vlaanderen.
Hij belichtte in een vraaggesprek zijn door
de provincie geprimeerde novelle Stilte
en las er een fragment uit voor. In dezelfde uitzending werd ook nog de Westvlaamse
auteur Raf Seys voorgesteld.

'

Op 18 en 19 november wordt te leper,
*
in de Stadsschouwburg, door de Toneelkring Richten 'De Schubertladder' gecreeerd, een komedie in 3 bedrijven van MaurLs De Clercq.
*
Under de geselecteerde werken voor de
Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad
Oostende 1962, die van 3 november tot
31 december in het Kursaal geexposeerd
worden, bevindt zich ook een schilderij van
ons medelid Gilbert Decock uit Knokke.
*
Aan een groepstentoonstelling, ingericht
door de Kunstkring Horizon uit Heist, namen volgende plastische kunstenaars deel :
Henri De Jaeger, Gratien Dendooven, Maurits Dousselaere en Leo Vandekerckhove.
•
Bij Manz Verlag te Munchen verscheen,
ander de Duitse titel 'Eine Nuszschale voll
Hoffnung in vertaling van Georg Hermanowski, de roman 'Nog lange tijd van onze
Redactieleider Andre Demedts.
•
Onze verbondssecretaris Lucien Dendooven nam als afgevaardigde van het
C.V.K.V. deel aan de vijfde conferentie
Volksopvoeding voor het Nederlandse Taalgebied', die van 11 tot 13 oktober gehouden werd te Mariakerke-Oostende. Het the-
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ma der dialogen op deze Nederlands-Belgische conferentie was ' De plaats van het
kunstzinnige in de volksopvoeding
De 'Societe Francaise d'Archeologie die
in 1834 gesticht werd en oudheidkundigen
groepeert uit Bans Frankrijk, hield dit jaar
haar congres te Brugge. De driehonderd
deelnemers bezochten ook Damme en Lissewege. In het boek dat eerlang over dit
'Congres de Flandre te Parijs verschijnt,
zal een referaat van Lucien Dendooven
worden opgenomen.
In 'Getuigenis', maandblad van 'Open Kring'
Gent, verscheen onlangs een studie van
Gaston Homble, gewijd aan het werk van
Lucien Dendooven.
*
E. P. August De Noll, C.ss.R., vierde
op 30 september zijn diamanten kloosterjubileum. Hij schreef een 50-tal werken : hagiografie, geschiedenis, gedichten, toneelspelen,
en zo meer. Het C.V.K.V. feliciteert langs
deze weg zijn medelid van harte.
Het nieuwe toneelstuk Fabiola van Pater
De Nolf werd door 'De Graal' te Roeselare
opgevoerd op 1, 2 en 4 november. Koningin
Fabiola, aan wie het stuk is opgedragen,
heeft geantwoord met een vererende brief.
Verdere voorstellingen zijn voorzien.
*
Van 29 september tot 30 oktober werd
in Huize Doedelzak te Eernegem een tentoonstelling ingericht van werken van Livia
Canestraro, de echtgenote van Steven Depuydt.
De beeldhouwer zelf werd op 14 oktober,
n.a.v. zijn bekroning met de Provinciale Prijs
voor Beeldhouwkunst, voor de micro van
de BRT West-Vlaanderen geinterviewd.
Een andere huldiging had plaats op 25 augustus te Gistel, waar hij door het Gemeentebestuur ontvangen werd. Tijdens deze
laatste plechtigheid werden toespraken gehouden door onze Voorzitter, Bestendig Afgevaardigde Jozef Storme en onze Verbondssecretaris Lucien Dendooven.
Voor uitzending in het programma
Oude Orgels maakte de BRT onlangs opnamen van orgelspel van Kamiel d'Hooghe,
die werken vertolkte op de orgels van.
Brugge, Gyverinkhove, Stalhille en St. Joristen-Distel. Hoeke en Koolkerke zullen nog
volgen.
De bekende organist verleende op 13 september ook nog zijn medewerking aan het
Orgel- en Blokfluitconcert te Roeselare. Verder deed hij tijdens de voorbije maanden
twee succesvolle rondreizen : een eerste in
Duitsland (einde juli - begin augustus), de
tweede in Zweden, Denemarken en andermaal Duitsland (15 september - 4 oktober).
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GUSTAAF VAN GELUWE
Velen hebben met Van Geluwe, als mens, omgang gehad. Maar voor de meesten
heeft zijn naam alleen maar klank als verzamelaar. En dit is terecht zijn eretitel en
de reden waarom hij hier wordt herdacht. Hij was verzamelaar van schilderijen
vooral, al kan men het beeldwerk, de ceramiek en zijn grafische verzameling niet onvermeld laten, want alles wat met plastische kunsten verband houdt boeide hem. Hij
was, als Nestor onder de nog levende verzamelaars de belangrijkste. Niemand die
zoveel werken bezat als hij. Maar zijn verzameling was anders dan die van anderen :
elke verzameling weerspiegelt immers trouw de natuur van de man die haar bijeenbrengt.
De * jongeren : vooreerst zijn, helaas ook reeds cverleden, vriend Tony Herbert,
en verder Urvater en Dotremont, om de voornaamsten te noemen, hebben zich, elk
op eigen wijze, aan de verrijking gezet van een bezit dat een zeer bepaal.d en gesloten aspect heeft. Herbert interesseerde zich nagenoeg uitsluitend voor de vlaamse
expressionnisten, Urvater en Dotremont voor de sinds 1945 zeg-zwierende abstracte
en surrealistische produktie, haast uitsluitend van buitenlandse meesters.
Van Geluwes verzameling daarentegen is de meest eclectische die men zich indenken
kan, overdadig, ongelijk van kwaliteit, met haast onbegrijpelijke aanwezigheden.
Wel wordt het onvervangbaar bezit gevormd door werk van de vlaamse expressionnisten, met Permeke als verreweg en alles overtreffende kern, maar nog overvloediger is de rest, waarbij men citeren kan : Ensor, Wouter, Smits, Opsomer,
tot en met menig werk van de jongsten die hij om zovele redenen niet nalaten kon,
door opname in zijn collectie, openlijk zijn sympathie te betuigen. En daarbij laat
ik alle buitenlandse meesters buiten bespreking die, alhoewel totaal ondergeschikt,
er toch weer bij horen en af en toe met voortreffelijke stukken.
Een eclectisch ensemble noemde ik zijn verzameling en dit voert ons terug tot de
heel bizondere verschijning die Van 'Geluwe geweest is. Hij had zijn voorliefde,
zijn onvoorwaardelijke voorliefde die uit de kern van zijn collectie af te lezen is.
Maar hij had ontelbare vrienden, zowel onder de kunstenaars als bij het Brusselse
artistiek milieu van kunstkenners en kunstverzamelaars en door zijn natuurlijke geneigdheid, iedereen ter wille te zijn en genoegen te doen, stond hij haast ontwapend
open voor de eerste de beste aankoop. In zeer veel gevallen wist hij dat hij zonder
meer menslievend werk verrichtte en zijn geld gewoonweg wegschonk. Hij werd
daardoor het tegendeel van de orthodox-consequente verzamelaar die slechts koopt
wat hij werkelijk een kunstwerk acht.
En er dient aan toegevoegd dat hij, in princiep, geen enkel werk verkocht. Opstapelen en verzamelen was een passie bij hem en meteen stond hij erop zijn reputatie
hoog te houden, geen kunsthandelaar te zijn en niet te verzamelen met de bedoeling
door koop en verkoop geld te verdienen. Natuurlijk verheugde hij zich erover dat
zijn bezit, in waarde, de laatste jaren gevoelig was gestegen, doch het gesjacher
met kunstwerken stootte hem instinctmatig tegen de borst. Anderzijds heeft hij
menig waardevol stuk van onze vlaamse expressionnisten, louter uit weekhartigheid,
aan veel te lage prijs verkocht, aan vrienden die hem wisten te overtuigen dat de

•
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Wacht niet tot morgen
Stort vandan nog uw abonnementsgeld voor West-Vlaanderen.
Tijdens onze jaargang 1961 waren niet minder dan drie nummers
enkele dagen na verschijnen totaal uitverkocht.
Loop geen risico !
Als U nu stort op giro 9576 van de bank van Roeselare, dan
is U er zeker van, dat geen enkel nummer van de jaargang
1963 U ontsnapt.
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In november zullen er van zijn orgelspel te
Brugge opnamen gemaakt warden door de
British Broadcasting Corporation.
*
Kunstschilder Anto Diez hield in september een tentoonstelling van schilderijen,
tekeningen en houtgravures in de Galerie
Generale, Kapellestraat 77, te Oostende.
De Oostendse organist Ste[aan Dombrecht verzorgde de jongste maanden verscheidene orgelconcerten. Zo trad hij o.m. op,
indeSt.-Jacobuskr(9mietdwerking van de sopraan Hansi Struyck) en
in de Nieuwe Kerk (10 mei) te Den Haag,
in de abdij van Tongerlo, samen met het
Nationaal Kamerorkest o.1.v. Georges Maes
(3 juni) en in de kathedraal van de H.
Michael (9 oogst).

Gustaaf Van Geluwe (links) in gezelschap van Marie Permeke en haar zoon Johnny,
rond 1932.
Foto Archief Hedendaagse Kunst, Brussel.
droom van hun leven, een belangrijk vlaams werk in handen te krijgen, zonder hem
nooit in vervulling zou gaan. Achteraf had hij er hartgrondig spijt van zo gemakkelijk te zijn bezweken !
Zijn schenkingen aan het Stedelijk Museum te Brugge en aan het Ensor-Museum
te Oostende heeft hij zich echter nooit beklaagd. Hij heeft er vaak met vrienden
over gesproken een deel van zijn verzameling aan een of ander, bij voorkeur klein
museum over te maken, doch nooit kwam het tot een bepaald besluit. En zijn dood
is dan toch onverwacht genoeg gekomen om hem te beletten voor een der grote
zorgen uit de laatste jaren van zijn leven een oplossing te vinden, waardoor zijn
naam voor het nageslacht zou bewaard gebleven zijn. Dit belet niet dat vele vrienden
hem nog lang en innig zullen gedenken, en velen zullen ook de herinnering bewaren
aan de verzameling Van Geluwe waarvan het beste in vele steden in binnen- en
buitenland werd vertoond, ook te Brugge —, tentoonstellingen die wezenlijk
hebben bijgedragen tot de verspreiding van de roem der Vlaamse expressionnisten.
Dat Gustaaf Van Geluwe, als West-Vlaming, geboortig van Moeskroen, bovenal
van Constant Permeke heeft gehouden kan ons verheugen. Jarenlang waren ze vertrouwde vrienden. Het waren twee oerkrachtige naturen die de indruk gaven onverwoestbaar gezond te zijn, maar beiden zijn veel vroeger dan men kon vermoeden en
dan men verwachtte, de eeuwigheid ingegaan.
Dr. W. Vanbeselaere
Hoofdconservator van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten, Antwerpen

U is trots op uw verzameling nummers van

West -Vlaanderen
Bedenk dan ook even hoeveel onbaatzuchtige medewerking
en steun er nodig waren om ons tijdschrift in stand te houden en breng ook uw steentje bij :
— werf nieuwe abonnees
— schrijf in voor een steunabonnement (30o F)
— of wordt beschermend lid (500 F)

*
De jonge musicus Chris Dubois uit SintGenesius-Rode behaalde enkele maanden geleden de compositieprijs Albert De Vleeshouwer, prijs die werd uitgeschreven door
het Koninklijke Muziekconservatorium te
Antwerpen, met een choralpartita voor orgel. Chris Dubois behaalde terzelfder tijd
ook zijn eerste prijs voor fuga. Op 1 september concerteerde hij op het studio-orgel
van de B.R.T. Brussel.
•
Letterkundige Fernand Etienne werd
onlangs aangesteld tot redactiesecretaris van
de Afdeling Nederlandse Llitgaven van de
uitgeverij Desclee De Brouwer. Het C.V.K.
V. en het tijdschrift West-Vlaanderen
wensen hun Redactieraadslid van harte geluk bij deze benoeming !
Fernand Etienne geeft momenteel ook een
reeks lessen over 'De juiste expressie in de
toneelkunst voor de gewesten van het
A.W.T. Kortrijk, Brugge, leper, Roeselare,
Diksmuide, Oostende en Tielt. Deze lessen,
aangevuld met commentaren en besprekingen, opgetekend tijdens de cursussen zelf,
zullen naderhand in boekvorm worden uitgegeven. Fernand Etienne zetelde verder
ook nog in de jury van de Provinciale Wedstrijd in Voordrachtkunst, te Brugge op 26
augustus ingericht door het A.W.T.

-4r. Op 10 oktober zond de B.R.T. WestVlaanderen een luisterspel uit, getiteld 'De
Groene Hoed ' en geschreven door ons Beheerraadslid Fred Germonprez. Onlangs verscheen bij de Arbeiderspers te Brussel van
hem ook de 'Omnibus van de Zee', die
drie van zijn vroegere romans bevat, nl.
Iseland, Iseland', 'De Moerduivels en
'Kaper Jan Bart'.
* Van 14 tot 20 november neemt de Kortrijkse kunstschilder Door Gevaert met non.figuratief werk deel aan een groepstentoonstelling te Detroit. Deze expositie omvat
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ook figuratief werk van Margriet Moyaert
en abstracte schilderijen van Willy Bosschem.
In de twee helft van december zal Door
Gevaert ook nog tentoonstellen in de Montrosezaal van het Oostendse Kursaal.
Kunstschilder Fernand Gevaert uit SintAndries exposeerde zijn werken van 30 september tot 7 oktober in de zaal Retorika te
St.-Michiels.

EEN ZALIGE
VERJAARDAG
VOOR

*
Op 27 november a.s. wordt in het
Kunstsalon Beatrijs te Eeklo een voordrachten debatavond gehouden over 'Het expres
sionisme een overwonnen standpunt ?'. Inleider is ons Redactieraadslid Gaby Gyselen.

BOSCHVOGEL

*
Half oktober opende 'Ons Dorado',
o.l.v. Paul Hanoulle, het muzikaal seizoen
1962-63 van Jeugd en Muziek te Brugge
met een keuze van Vlaamse volksliederen
in eigen zetting. Het ensemble trad op 29
augustus ook nog op in het programma
'Open Venster van de B.R.T. WestVlaanderen, met fragmenten uit Carmina
Burana van Carl Orff.

(0

*
De debuterende schilder Walter Jonckheere uit St.-Kruis stelde in oktober ten
toon in de Galerie Generale, Kapellestraat,
Oostende.
*
De kunstschilders Arthur en Constant
Lambrecht openden op zondag 28 oktober
hun tentoonstelling in de bovenzaal van het
stadhuis te Roeselare.
*
Kunstschilder Gaston Homble uit Gent
exposeerde in september in de oude kerk te
Nederoverheembeek-Brussel. Hij nam verder deel aan de collectieve tentoonstelling,
ingericht op 7 oktober, n.a.v. de Landelijke
Open-Kring Dag te Lede. Aan deze laatste
expositie verleende kunstschilder Etienne le
Compte eveneens zijn medewerking.
Bij het Toneelfonds P. Vink te Antwerpen, verscheen onlangs een nieuw toneelstuk van de overbekende auteur Jos
Janssen : Zijn schoonste overwinning', dat
drie momenten behandelt uit het leven van
Theodoor Jacobus Rijken, stichter van de
kongregatie der Broeders Xaverianen. Aan
dit toneelstuk werd in het tijdschrift 'Concordia (juninummer 1962) een interessante
studie gewijd door J.-L. de Meester.
•
Kunstschilder Etienne le Compte stelde
van 8 tot 24 september ten toon in de Belfortzaal te Aalst. Deze tentoonstelling werd
ingericht door BOLASKA (Bond Oud-leerlingen Academie Schone Kunsten te Aalst).
Hij zal, gedurende de maand december, ook
nog exposeren in 'De Kalvaar te Voorde.
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22 september 1902)

Boschvogel een zalige verjaardag te mogen wensen is een eer. Dat om twee redenen:
zijn beminnenswaardigheid als mens en zijn betekenis als kunstenaar. Zou er nog een
schrijver in West-Vlaanderen leven die zoveel vrienden heeft als hij ? Onlangs hoorden wij hem zeggen, sprekend over zijn kinderjaren te Aartrijke, waar hij misdienaar
was en met zijn makkers (op bevel van de kapelaan !) de tuin van De Verenigde
lavekers moest wieden, dat een van die jongens hem het enige boek schonk dat hij
in zijn bezit had. Zo maar uit vriendschap.
Het was Robinson Crusoe door Daniel Defoe.
Boschvogel vertelde er niet bij wat hij gegeven had om dat geschenk te verdienen.
Wat heeft hij veertig jaar lang gegeven aan al degenen die hij persoonlijk of onrechtstreeks met zijn geschriften kon bereiken ? Zijn blijde boodschap van een bezield christendom, een voorbeeld van trouw aan zijn yolk, zijn genegenheid voor de
mensen. Hij zelf zou glimlachend het antwoord op onze vraag ontweken hebben,
want zichzelf in het licht stellen heeft hij nooit gewild of gedaan.
Wie hem toevallig ontmoet en niet kent, zou zich inbeelden dat hij een bescheiden
landedelman is of een dier meesters, zoals ze in de legende leven, alwetend en wijs,
die zoals er geschreven staat in de herinnering van hun leerlingen als sterren blijven
stralen. Een meester inderdaad. Meer dan vijfendertig jaar les, eerst in het lager en
vervolgens in het middelbaar onderwijs. Aanvankelijk alle vakken en daarna alleen
geschiedenis, het vak waarin alle andere begrepen zijn. Boschvogel veronderstelt
dat hij zijn knapen niet veel feitenkennis, data en namen doen onthouden heeft,
maar hoopt dat hij hun enig inzicht in de getijden van de historie en de beweegredenen van de mensen heeft bijgebracht.
Als wij zijn boeken voor ons zien liggen, zijn ' Willem van Loo ' Het Hof der
Drie Koningen • Niet wanhopen, Maria Christina ' en de vele andere, beseffen wij
ineens de diepe waarachtigheid van dat werk, omdat het zo innig met zijn schrijver
verbonden is, als de uitdrukking van zijn gezicht en de klank van zijn stem. Die
eenheid is het watermerk van hun schoonheid.
Twee of driemaal hebben wij aan Boschvogel gevraagd dat hij grote boeken zou
geschreven hebben, heldenverhalen naar de trant van Henrica von Handel Mazetti of
Michail Sjolochow. Hij zou dat gekund hebben. Maar hij schudde er zijn hoofd bij en
beweerde dat het niets voor hem was. Hij wilde zich van zijn publiek, zijn klasje leerlingen, zijn yolk van West-Vlaanderen niet verwijderen. Wij zouden gewild hebben
dat meer intellectuelen hem lazen, dat zijn verhalen naar Nederland en Zuid-Afrika
gingen, dat ze vertaald en over de wereld verspreid werden. Zelfs nu hij dat niet
beoogd of verlangd heeft, bestaan er van sommige zijner werken Duitse, Franse en
Engelse vertalingen.
Liever de meester blijven in eigen land dan hero; and te worden in den vreemde en
vreemdeling voor de mensen uit eigen dorp en streek. Hij zet de traditie van de
Westvlaamse vertellers voort. Van Van Haecke en Huys, Gezelle en Vanhee, Ver
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mandere en Leroy, Vermeulen en Allaeys. De traditie van De Zeesterre en Rond
den Heerd, Manneke uit de Mane en Biekorf. Maar persoonlijk, met zin voor
grootheid, kennis van de mens, en in meer algemene taal.
Als het blaadje met de feestdagwens vol geschreven is, blijft nog alleen over te
zeggen van waar het komt. Het komt van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond,
Boschvogel, en van veel mensen die niet in dat verbond zijn, maar met ons verenigd
in hetzelfde verlangen om U een genoegen te doen, mensen die U gaarne zien en
U nog een zee van tijd en veel geluk toewensen, opdat U zou kunnen werken en
ons aller meester blijven.
Andre Demedts

PROFICIAT, GAVERGALM !

* In de mooie brochure, waarbij de B.
R.T. het Derde Programma presenteert voor
het seizoen 1962-63 — en die op aanvraag
gratis wordt toegezonden — wordt o.m. de
aandacht gevestigd op een drietal kamerorkest-concerten, die, geleid door Georges
Macs, zullen uitgezonden worden op de volgende data : 28 oktober 1962, 4 februari en
4 maart 1963. Op 20 oktober leidde Georges Maes te Oostende een zeer gunstig opgemerkt concert, gewijd aan Haydn.
*
In het programma 'Het Schoonste uit
mijn Leven ' was de bekende letterkundige
Marcel Matthijs op 11 oogst te gast in de
studio van de B.R.T. West-Vlaanderen.
Wij vernemen ook dat van twee werken van
deze schrijver optie werd genomen voor
verfilming door een filmmaatschappij uit
Hollywood. Het betreft de novelle 'Het
Turkse Kromzwaard en de roman 'Wie
kan dat begrijpen
*
Kunstkoperslager Andre Moyaert stelt,
vanaf 2 november, zijn werken tentoon in
'La Maison de Caroline ' te Hertsberge.
*
In de wereldtentoonstelling voor keramiek, die te Praag werd gehouden, werden
door een internationale jury een reeks onderscheidingen toegekend. Ons land verwierf
een gouden medaille voor de globale prestatie. Onder de deelnemers, die daarbij persoonlijk een gouden medaille verwierven,
noteren wij ons medelid Joz. Noreille.
*
Kunstschilder Andre Penninck stelde van
27 oktober tot 4 november zijn werken ten
toon in het Gemeentehuis te Sint-Andries.
*
Op 23 september luisterde violist Raymond Poppe de Brugse artiestenmis op. Hilmer Verdin begeleidde hem op het orgel.

Cliche Gavergalm

Foto Gastmans

Koorleider Albert Francois ontvangt de Europese Beker voor gemengde
Koren - 1962 uit de handen van de freer Willems.

*
In de loop van september stelde kunstschilder-beeldhouwer Emiel Raes zijn werken ten toon te Duinbergen.
*
In de reeks Gelukkige Verjaardag van
de B.R.T. West-Vlaanderen, kwam op 20
oktober de bekende componist-directeur Herman Roelstraete (geb. 20 oktober 1925) aan
de beurt.

Op het Internationaal Koorfestival dat in mei 1.1. in het Casino te Knokke plaats had
en waar de Europabeker voor gemengde koren voor de eerste maal betwist werd,
heeft het koor Gavergalm uit Waregem met brio de eerste prijs weggekaapt.
Dirigent A. Francois en zijn tachtig koristen bewezen eens temeer dat Vlaanderen
op internationaal vlak zijn liedje kan meezingen.
De organisatie van voornoemd festival was effenaf puik en de inrichters verdienden
alle lof. Spijtig nochtans dat de documentaire film over Knokke — gratis aangeboden aan deelnemers en luisteraars — enkel in de taal van Marianne gecommentarieerd werd. Een schaduwvlek op deze anders schitterende manifestatie die de
patronerende Vlaamse verenigingen in het vervolg moeten wegwerken.
Hilmer Verdin

*
Op de Ary Sleeks-avond, die op 29 oktober plaats had te Oostende, hield Ral Seys
een spreekbeurt over 'Ary Sleeks en het
Vaderdorp als inspiratiebron'. Ook ons
medelid Herve Stalpaert hield tijdens deze
avond een causerie, met als titel : 'Ary
Sleeks : een folklorist van formaat'.
•
Onze Geestelijke Adviseur, Dr. Albert
Smeets, werd tot lid benoemd van de Bisschoppelijke Commissie van Kerkenbouw,
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in vervanging van ons Redactieraadslid,
wijlen Michiel English.

ARRONDISSEMENTS-

* Van 4 oogst tot 29 september hield de
Oostendse kunstschilder Gustave Sorel een
retrospectieve tentoonstelling ten huize Doedelzak, te Eernegem.

COMMISSARIS

ALFONS BOTTE

Van de letterkundige Willy Spillebeen
verscheen onlangs een tweede verzenbundel,
getiteld 'Naar dieper water'. Deze bundel
bevat 52 gedichten en kan besteld worden
mits storting van 70 F op giro 5868.69
t.n.v. de auteur, Sluizenkaai 47, Menen.

25 JAAR
IN DIENST

Bij Desclee De Brouwer debuteert de
roman:ier Jaak St:.-werlynck (ps. H. Vergate) met zijn boek 'De zorgelijke schat',
dat dezer dag an van de pers kwam.
*
Op 1 oktober werd het winterprogramma van de Brugse Willemsfondsafdeling
aangevat met een lezing over onze Eredeken
Stijn Streuvels door de Amsterdamse hoogleraar Garmt Stuiveling.
•
Tijdens het bezoek van het Belgisch
Vorstenpaar aan Brugge, werd als geschenk
o.m. een uitstekende kopij aangeboden van
Michel Angelo's 'Madonna met het Kind',
kopij, die de vrucht was van zes maanden
lange arbeid van beeldhouwer Andre Taeckens uit Assebroek. Het 700 kg wegende geschenk in wit marmer werd door de Vorsten
ten zeerste geapprecieerd.
•
Kunstschilder Gaston Theuninck uit
Esen stelt ten toon van 10 t/m 30 november
in de galerij Oranje, Nederkouter 115, Gent.
•
Geert Vanallemeersch, de jonge Roeselaarse tekenaar en kunstschilder, deed een
studiereis naar Israel, waarover hij geapprecieerde voordrachten hield in de verlopen
maanden.
*
Kunstschilder Aime Van Belleghem stelt
te Brugge, van 10 tot 25 november zijn
werken tentoon in het Concertgebouw aan
de Sint-Jacobsstraat.
*
Op 20 oktober is de scheutist, Pater
Dries Van Coillie, naar Duitsland afgereisd
om zijn eerste voordrachten-tournee te beginnen over zijn ervaringen met het communisme in China. Niet minder dan zes
tournees zijn georganiseerd voor het seizoen 1962-63, o.a. in Munchen, Nurnberg,
Bamberg, Regensburg, Mannheim en Trier.
Twee weken zijn voorzien voor Oostenrijk
met voordrachten in Wenen, Salzburg, Innsbruck, Lienz en Graz. Ook Noord-Italie,
(Brixen) waar een flinke nederzetting Duitsers gevestigd is komt aan de beurt. Oorzaak van deze uitnodigingen zijn het succes
van zijn boek De enthousiaste Zelfmoord
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Op 9 juli 11. werd een verdienstelijk man gevierd en gehuldigd, omdat hij 25 jaar
dienst telt in een schitterende administratieve loopbaan. Vijfentwintig jaar is een
kwarteeuw. Dit betekent een respektabel aantal jaren in dienst van het openbaar
belang. Als arrondissementscommissaris immers oefent hij, in opdracht van de Koning,
voogdijschap uit over een aantal gemeenten, die, onder zijn waakzaam oog, op hun
gebied en hun geeigend terrein en voor hun inwoners het algemeen belang dienen.
Wij weten met hoeveel soepelheid, met hoeveel vriendelijkheid en met welke innemendheid hij zijn taak vervult, zodat wij terecht zouden mogen gewagen van een
milde strengheid en een zachte administratieve accuraatheid.
Doch wanneer wij hier in dit blad willen deelnemen aan het huldebetoon ter ere van
de heer Alfons Botte, dan is dit niet zo zeer om de plichtsgetrouwe ambtenaar te
huldigen — anderen hebben dit te gepasten tijde gedaan — doch wel om, in naam
van de vele kunstenaars van West-Vlaanderen, een welverdiende hulde te brengen
aan ons geeerd Redactieraadslid, de wijze, bekwame en ijverige voorzitter van het
Provinciaal Comite voor Kunstambachten en industriele Vormgeving van WestVlaanderen.
Wij hebben ons de vraag gesteld of er een correlatie bestaat tussen zijn functie

TWEE WERELDEN
aan ALFONS BOTTE
arrondissementskommissaris en kunstminnaar.
BOTTEN, scheuten worden sterke bomen
onder uw impuls, want gij die sappen geeft,
stuwt leven in de hoge bast : gekomen
aan de top ontbloeit de kroon. Zo streeft
gij om Gezag en Schoonheid, niet in dromen
uit te bouwen, maar in daden die gevoed
zijn en geworteld in het echte leven.
Gij zijt GEZAG, maar ook vernieuwde gloed
der ware KUNST, — gij wenkt naar hoger streven.
Zo zijn twee sterren eng in U verbonden
dat ene beeld in 't ander beeld verdwijnt,
een rilde vlam wordt door U uitgezonde n
die heden voor uw vrienden hel verschijnt.
.

Gij hebt twee werelden ineen gevlochten
wij volgen avontuur der verdre tochten.
KNOKKE, 8-7-'62

Dr. E. MATTELAER

op korte golf

ontmoetingen
van arrondissementscommissaris en deze van voorzitter van dit comite. Op deze
vraag hebben wij gemeend bevestigend te mogen antwoorden. Niet omdat een man
van de administratie noodzakelijkerwijze iets moet te maken hebben met de kunst,
noch omdat een kunstenaar noodzakelijkerwijze ook een goed administrator moet
zijn, — de feiten zijn daar om in veel gevallen het tegenovergestelde te bewijzen ;
bij de beer Botte echter treffen wij beide hoedanigheden aan, harmonisch verenigd —
maar wel omdat het dezelfde fijngevoeligheid is, waarmede hij de mensen met wie
hij dagelijks uit hoofde van zijn ambt in kontakt treedt, en de kunst, die zijn leven
rijker en schoner maakt, benadert. Zo verstaat hij de kunst om met de mensen en
om met 's mensens hoogste uitdrukking, de kunst, om te gaan, met dezelfde liefde,
dit alles voortkomende uit hetzelfde edele hart.
Doch er is nog een andere reden waarom het Comite voor Kunstambachten en industriele Vormgeving en tevens het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond zich bij
deze hulde aansluiten en graag zelf ook de beer Botte huldigen.
De heer Botte is nu reeds 16 jaar voorzitter van dit comite en oefent zijn voorzitterschap op zulke voortreffelijke wijze uit, dat wij Been geduld genoeg hebben
om te wachten tot hij 25 jaar voorzitter is — ook dat komt nog — om hem in die
hoedanigheid te huldigen. Trouwens in die zestien jaar heeft hij werk verricht, dat
anderen wellicht in 25 jaar niet zouden gepresteerd hebben. En daarmede raak ik
het laatste punt aan, waarover ik nog enkele woorden wil zeggen namelijk dat
hij een ijverige voorzitter is. Wat heeft het comite immers in die zestien jaren al
niet gepresteerd onder zijn impuls en onder zijn bezielende leiding. Ik som maar
even op : Wedstrijden voor toeristische souvenirs van de kust ; toeristische souvenirs van de Westvlaamse steden ; creatie van het modern mobilair ; toeristische
fiets- en autowimpels; artistieke doodsbeeldekens; artistieke kruisbeelden. Tentoonstellingen van kunstambachten en kunstnijverheden in West-Vlaanderen te Brugge,
Oostende, leper, Tielt, Kortrijk, Koksijde en Delft in Nederland. Vitrines met produkten uit de ambachtelijke kunst in de casino's van Knokke, Oostende en Middelkerke. De internationale kanttentoonstelling te Brugge in 1953. Deelname aan de
wereldtentoonstelling in 1958. De uitgave van een album over kunstambachten en
nijverheden in West-Vlaanderen. Het inrichten van het eerste bestendig expositiecentrum voor toegepaste kunst op de Dijver te Brugge, waar een vijfentwintigtal
merkwaardige groeps- en individuele tentoonstellingen plaatshadden. Het inrichten
van het tweede expositiecentrum in het Huidevettershuis te Brugge waar provinciale,
interprovinciale, nationale en zelfs internationale tentoonstellingen van het hedendaagse kunstambacht en de industriele vormgeving plaats grepen.
West-Vlaanderen kan Bogen op een reeks kunstenaars van eerste rang. Bij de opening
van de jongste interprovinciale tentoonstelling te Brugge op 5 juli 11., hoorde ik
zeggen door niet-Westvlamingen dat onze provincie aan de spits staat in het land
voor bet kunstambacht, dat West-Vlaanderen op dat gebied werkelijk begenadigd
is. Natuurlijk hebben we dat in de eerste plaats te danken aan het talent en de
taaie werkkracht van onze Westvlaamse artiesten, maar toch ook wel aan het klimaat en de sfeer van waardering en steun die deze kunstenaars, dank zij het Comite
voor Kunstambachten en industriele Vormgeving, onder de bekwame en dynamische
leiding van zijn voorzitter de beer Alfons Botte, mogen ondervinden. Het is dan
ook uit ter harten dat wij U, Mijnheer de Voorzitter, de wens toeroepen : Ad multos
annos en : Doe zo voort, want wat Gij gedaan hebt, dat hebt Gij goed gedaan.
Joze[ Storme. Bestendig Afgevaardigde, Voorzitter C.V.K.V.

Welk kunstboek van
Aileen
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West-Vlaanderen
biedt U dat !

F?

waarvan in Duitsland reeds 8 edities verschenen zijn, en ook de weerklank van de
32 voordrachten, die hij er het vorige seizoen gegeven heeft.
* Op 11 oogst leidde letterkundige Remi
Van de Moortel de expositie van schilder
Roger Gobron, die doorging in de ontvangstzaal van 'Ter Doest' te Lissewege, in.
Naar aanleiding van de publicatie van
*
zijn bundel 'Wij-Gedichten' trad de jonge
Brugse dichter Philippe van den Abeele op
in het programma jonge Vlaamse Toekomst van de B.R.T. West-Vlaanderen.
Op 14 oktober werd hij door programmator Valere Arickx geinterviewd en daarna
las hij voor uit zijn bundel.
•
Kunstschilder Lucien Vanden Driessche
uit Anderlecht behaalde in de Guillaume
Campoprijs 1962 voor Schilderkunst de
tweede prijs, op ruim 125 deelnemers. Het
C.V.K.V. wenst zijn medelid langs deze weg
van harte proficiat ! In de loop van september werden de geselecteerde werken geexposeerd in de zaal Wijnen te Antwerpen.
Lucien Vanden Driessche stelde verder van
6 tot 18 oktober zijn doeken ten toon in
'Le Zodiaque' te Brussel.
Het gedicht 'Bij een verjaardag van
*
Paul Vanderschaeghe, dat verscheen in ons
nummer 65, werd door de B.R.T. Brussel
op 22 oktober uitgezonden in het programma
'Het dagelijks brood, het dagelijks gedicht'.
Onder de auspicien van de kunstkring
•
Hoppeland, stelde schilder Andre Vandevoorde zijn werken ten toon in de Bank van
Roeselare te Poperinge, van 28 oktober tot
4 november.
Van de monografie 'Rik Slabbinck' door
*
Urbain van de Voorde verscheen onlangs
een tweede druk bij de uitgaven 'Artiestenfonds te Antwerpen. Onderhandelingen voor
de Duitse uitgave zijn aan de gang.
Op initiatief van het A.W.T. werd te
*
Brugge door ons Redactieraadslid Remi Van
Dunn een lessenreeks gegeven tot het vormen van regisseurs. De cyclus had plaats op
9, 16, 23 en 30 september en op 7 oktober.
Van de Brugse letterkundige Joris Van*
haelewyn verscheen onlangs een eerste dichtbundel : 'Variaties op nul en oneindig Deze
zeer verzorgde uitgave is te verkrijgen bij
de auteur, Zwarte Leertouwersstraat 19 B,
te Brugge.
De Kortrijkse orgelist, Albert Vanhaute,
*
gaf een recital bij gelegenheid van de plechtige orgelwijding van de St.-Michielskerk
te Veurne, op 2 september. Hij hield ook
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een orgelconcert in de Kerk van het 0. L.
Vrouwhospitaal te Kortrijk, dat door de
B.R.T. Brussel op 29 september werd uitgezonden. De orgelist speelde o.m. eigen
composities.
•
Tijdens het huidige radioseizoen zullen
van Julien Van Remoortere verscheidene
avondvullende hoorspelen worden uitgezonden door de B.R.T., o.m. ' De Kroongetuige
( Antwerpen, 15 november) en 'Alma en.
haar Ezeltje (Brussel, 1 januari), en verder een hele serie jeugdluisterspelen en.
-verhalen over de zenders Brussel, Antwerpen en West-Vlaanderen. Van dezelfde auteur komen zeer binnenkort nummers zeven
en acht uit de Jan Monterserie van de pers
bij Desclee de Brouwer te Brugge: 'Jan Monter en de Reuzesprinkhanen en ' Jan Monter
ontvoerd In de reeks 1962-63 van de Boekengilde De Clauwaert zullen zijn novelle
' De Riem (Kerstmis 1962) en zijn roman
'De Grote Verdwazing (voorjaar 1963)
verschijnen. In 1963 komt eveneens een
tweede roman, 'Gloed en gensters', bij de
Arbeiderspers te Brussel van de pers.
Verder trad hij, op 30 september, op in
het programma ' De Windroos van de B.
R.T. West-Vlaanderen. Programmator Valere Arickx nam hem een interview af,
waarna de auteur een fragment voorlas uit
zijn ' Jan. Monter tegen de 'Groene Banier
Door de jury van het Referendum der Vlaamse Letterkundigen werd zijn door de provincie West-Vlaanderen geprimeerde jeugdboek
' Ger van de Bongostam bekroond. Ook
verscheen onlangs bij Van Goor te Den
Haag een tweede Ger-boek : 'Ger en de
wilde Paarden'.

HET GULDEN-SPORENSPEL TE KORTRIJK

'

Roger Vansevenant exposeert schilderijen in de Galerij Drieghe te Wetteren,
van 10 tot 22 november.
*
Van 6 tot 19 oktober werd in de Galerij Memlinc te Brugge een tentoonstelling
ingericht van werken van wijlen kunstschilder Pierre Verbeke.
•
Kunstschilder Georges Vercruysse stelde zijn werken van 28 juli tot 7 oogst ten
toon in het stadhuis te Nieuwpoort en van
3 tot 16 november in de Galerie G6nerale
te Oostende.
•
Een nieuwe cyclus Artiestenmissen startte te Brugge begin september. Ons Redactieraadslid Hilmer Verdin verleent, zoals steeds,
zijn medewerking met orgelspel.
Op 11 november trad de voordrachtkunstenaar Gerard Vermeersch op voor
BRT-West-Vlaanderen met een gedichtenprogramma over oorlog en vrede.
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Naast de geraffineerde en vaak uiterst subjectieve ' kunst om de kunst ', bijna

uit-

sluitend bestemd voor fijnproevers en ingewijden, leeft er thans ook een drang naar
kunstprestaties die op de brede volkslagen zijn afgestemd en het gehele yolk bezielen.
In deze gevallen staat de kunst dan gewoonlijk in dienst van de grote levenswaarden
van een yolk : zijn godsdienst en zijn nationale verbondenheid.
Deze zomer hebben te Kortrijk andermaal een aantal kunstenaars van hoog gehalte
samengewerkt om een kunstmanifestatie te creeren van de Vlaamse volksidee en
die de Vlaamse massa moest aanspreken.
Aan deze kunstenaars worden dan grote eisen gesteld Zij moeten een kunst schep
pen, die enerzijds door het gewone yolk, ja door de massa, kan worden begrepen
en gesmaakt, en anderzijds toch moet voldoen aan de hoogste eisen die men in onze
geevolueerde en van langs om meer kritisch wordende beschaving aan het kunstwerk stelt.
Voorwaar geen gemakkelijke taak : Met de kunst een ver in het verleden liggende
gebeurtenis evoceren, daarbij het nationaal samenhorigheidsgevoel en stamfierheid
opwekken en tevens spreken tot het hart, de verbeelding en het verstand van moderne, nuchtere mensen, die veelal minachtend neerzien op de verouderde romantiek.
We mogen getuigen dat de kunstenaars, die samen het 'Gulden-Sporenspel te Kortrijk
hebben gecreeerd, in dit opzet geslaagd zijn.
Antoon vander Plaetse, regisseur van het spel, stond voor een zware opdracht. In
1952 was het Gulden-Sporenspel met de tekst van Willem Putman, onder zijn
regie, uitgegroeid tot een waar succes en tevens een belijdenis van Vlaamse over-
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tuiging. Het is steeds gevaarlijk een kunstprestatie jaren later te moeten herhalen,
want ondertussen gebeurt er zoveel, wordt de smaak van het publiek beinyloed en
gewijzigd, is het enthousiasme van de primeur er niet meer, terwijl de jongeren reeds
een andere mentaliteit gaan vertonen en de ouderen onvermijdelijk gaan vergelijken
met hetgeen zij gezien hebben tien jaar geleden.
Antoon vander Plaetse is zich wel degelijk bewust geweest van al die moeilijkheden. Hij had de tekst van Willem Putman en de muziek van Prosper Van
Eechaute, beide dezelfde van in 1952.
Zijn eigen regie heeft hij herzien gedurende de wintermaanden die het spel voorafgingen. Daarbij is hij ingegaan tegen de oppervlakkige opvatting van ' hoe meer
yolk, hoe meer nering Een minder geevolueerd publiek kan men overstelpen met
veel yolk in mooie kostumes met een geschitter van kleur en overgoten door de
saus van een badend en wisselend licht. Dit alles zijn trouwens elementen die eigen
zijn aan het massaspel en een regisseur kan in de verleiding komen het bij dat
oppervlakkige te laten. Antoon vander Plaetse is zich daarvan bewust geweest en
heeft meer willen geven. Wij kunnen niets beters doen om dit te bewijzen dan de
woorden van de regisseur zelf aanhalen die hij neerschreef v6Or de opvoeringen van
het Sporenspel 1962.
De geest van de regie is gebouwd op strijdvaardigheid, hartstochtelijke vrijheidsdrang en volkse levensvreugde. Het Gulden-Sporenspel moet een evocatie en plastische belijdenis zijn van trouw ! V oor het overige hebben wij gepoogd het dynamisch karakter van onze tijd, het ruimtegevoel en de moderne regiemogelijkheden te
accentueren.
Sommige dialogen werden herleid tot het minimum, ze zullen vinniger klinken ; meer
aandacht werd gewijd aan de hoofdjiguren, aan het individueel spel van iedere figurant, aan de koreogra[ie en het vlaggenspel. Ook de technische middelen zullen
aan deze stijlopvatting worden aangepast : stereofonie, perspectief van klank en
muziek.
Het aantal spelers dat in 1952 ongeveer 950 telde, is verminderd met 400. Aldus wordt
het volume van massa's of overladen groepen vervangen door persoonlijk spel en
beweging : er zal meer ruimte en perspectief zijn. De medewerkers krijgen meer
dan voor tien jaar een gunstigel kans om zich te bewegzn en te acteren en tevens
rekening te houden met de lichtbronnen, die op talrijke plaatsen van het podium
werden aangebracht. Opvatting en stijl, spel en beweging zullen het vlaggenspel, de
koreografie, de kostumering en de lichtregie gunstig beinvloeden, en kunnen die
faktoren een belangrijk aandeel veru'erven in de artistieke en technische waardebepaling van het Gulden-Sporenspel.
We hebben inderdaad kunnen vaststellen hoe er in dit spel een ritmische afwisseling
was van massascenes en individueel toneelspel. Zo waren by. ontroerend en tevens
sterk symbolisch de twee gelijktijdige toneeltjes van Manten en Kalle en Adolf en
Machteld. In beide gevallen twee geliefden die moeten afscheid nemen, met hun

op korte golf
Nadat de B.R.T. Limburg een uitvoerige bespreking wijdde aan 'Interludium',
de derde dichtbundel van Gust. Vermeille,
werd de dichter op 2 september ganterviewd door de B.R.T. West-Vlaanderen,
uitzending, tijdens dewelke hij tevens enkele
gedichten uit de nieuwe bundel voorlas.
Volgens scenario en op tekst van Jack
Verstappen werd in de Vlaamse Televisie
op 11 juli een uitzending gewijd aan de
stad Kortrijk, dit in verband met de Guldensporenfeesten. Van dezelfde auteur verschenen bij de uitgeverij Brabo te Mortsel
twee nieuwe kinderboekjes : 'Prinses Kersenbloem' (band en illustraties van Albert Setola) en Toversprookje (32 blz., 20 F).
Van Jack Verstappen verscheen onlangs
ook nog een brochure : 'Een Blankenbergenaar in Kongo ', handelend over de figuren
Lippens-De Bruyne. De schrijver trad op
28 oktober op in Radio Kortrijk met de
voorlezing van een kort verhaal uit zijn
bundel Slapen met Bedrog 1 .
Op 13 oktober ving het tweede deel van
de wereldreis van Arthur Verthe aan, ditmaal met bestemming Amerika. Zoals bekend heeft deze reis als doel contacten
op te nemen met de tweehonderdduizend
Vlamingen, die overal op de wereld verspreid zijn. Evenals in Zuid-Afrika, reist
Arthur Verthe ook nu in gezelschap van
dhr. Marcel Vertommen, Het C.V.K.V.
wenst aan beide 'globe-trotters' een zeer
voorspoedige tocht en vruchtbare resultaten.
* Op 16 september werd, in het kader van
de Willemsfondsactiviteiten te Brugge, een
bezoek gebracht aan de stadsbibliotheek.
Antoon Viaene had de leiding van dit bezoek.
* In de T.V.-uitzending 'Zoeklicht op de
Culturele Actualiteit handelde ons Redactieraadslid Frans Vromman onlangs over
de Bruegelstoet te Wingene.

RECHTZETTING
In het nr. 64 werd, onder de rubriek
'Op korte golf ', gemeld dat 'Iseland, Iseland' en 'Langs de wegen',
de enige Vlaamse werken zijn, die
na de oorlog in Hongarije verschenen.
Men bericht ons dat in 1960 te Budapest, bij de uitgeverij Kepzomuveszeti alap kiadovallalata, ook het werk
'Pieter Br euger van Felix Timmermans verscheen.
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BILTHOVEN
•

Contactorgaan Elektronische Muziek
Het C.E.M. heeft een kleine studio te Bilthoven ingericht, uitsluitend met een didac
tisch doel. Daar kunnen componisten door
eigen practisch werk partituren voorbereiden voor latere realisatie in een produktiestudio en docenten geven tegelijkertijd een
overzicht van de ontwikkeling, de techniek,
de esthetica en de tegenwoordige situatie van
de elektronische muziek. De inleidingen hebben, in de vorm van cursussen, plaats, telkens op vier achtereenvolgende dagen per
maand, gedurende de periode van oktober
tot juni.
Alle gewenste inlichtingen bij : Administrate
van de Studio C.E.M., G. Doulaan 21, Bilthoven, tel. (03402) 2660.

BONN
Jubileum van de Bibliotheca Christiana
De Bibliotheca Christiana te Bonn viert
deze herfst een jubileum, bij gelegenheid van
het verschijnen van het 25ste boek in de
Vlaamse reeks, die in 1954 begonnen werd.
Zij is — in analogie met de Bibliotheca
Flandrica — een Vlaamse bibliotheek in
de Duitse taal' zulks binnen het raam van
een wereldwijde 'bibliotheca christiana' ; zij
geeft een duidelijk beeld van Vlaanderens
aandeel in de wereldliteratuur.
De Vlaamse reeks van de Bibliotheca Christiana werd door het Flamisches Lektorat in
Bad Godesberg in het leven geroepen en
nog steeds verder verzorgd. Doel is, in deze
serie het beste hedendaagse Vlaamse werk

in Duitse vertaling te brengen. Als jubileumband, met nummer 25, verscheen in oktober
een boek 'Flamische Novellen', waarin
o.m. de beste novellen van de volgende
Westvlaamse auteurs werden opgenomen :
Roger Fieuw en Lia Timmermans.
De reeks wordt, na het jubileumboek, voortgezet met het werk van Marcel Matthijs :

' Spiegel van leven en dood Daarmee
wordt, na een onderbreking van tien jaar,
de vertaling van het werk van deze Westvlaamse auteur — van wie, zoals gemeld,
onlangs een novelle in de Neff-Antologie
werd opgenomen — in Duitsland ook in
boekuitgave voortgezet. Er werden trouwens
reeds andere werken van Matthijs gepland
voor de Bibliotheca Christiana.

BRUGGE
Provinciale tentoonstelling 'Beeldhouwkunst en Gra[iek in West-Vlaanderen 1962'
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Regisseur Antoon vander Plaetse leidt de herhalingen

innerlijke strijd tussen bun persoonlijke liefde en de liefde voor bun yolk, tussen
bun intiem geluk en de vaderlandse plicht. Kalle vraagt : Amandus is het wel nodig ?
Het is ow taak rziet te vechten maar te waken en de alarmklok te luiden. Machteld
zegt tot Adolf : Dus Loch, geliefde? Hoe grieft mij jouw heengaan. 1k zou je willen
vastprangen in mijn armen en je met mijn liefde binden. In beide gevallen wijst
de man op zijn plicht, in beide gevallen wordt van weerszijden het offer gebracht.
Twee kleine, intiem gehouden toneeltjes, die de synthese weergeven van de Vlaamse
strijd. Het yolk en de adel, ze strijden samen en brengen dezelfde offers Voor
vrijheid en gezin Voor Vlaanderen zoals Machteld aan Adolf antwoordt.
Met dergelijke scenes beleeft men echt toneel, persoonlijke tragiek, om onmiddellijk
daarna deze strijd in de massa uitgebeeld te zien. De legers staan tegenover elkaar.
Het Vlaamse heir met zijn wil te overwinnen. De Franse ridderschap met zijn
overmoedige zegezekerheid.
Het hele spel door hadden we die afwisseling tussen individueel spel en massatonelen. 'Onvergetelijk zijn de pittige antwoorden van de nar, die niet alleen voor
de luimige noot zorgde maar tevens de Chatillon schriller in de kleur zette.
Ook de afwisseling tussen strijdtonelen en volksleven bracht variatie en kleur in het
geheel en er zat tempo in. Een spel vol actie en vol leven. Na de beraadslaging van
de Vlaamse edelen met de leiders uit het yolk, het overmoedig optreden van de
Chatillon en zijn ridders, het beroemd geworden bezemlied : de hitte van de slag.
Alles op een ritme en een deining die de toeschouwers voorbereiden op het gevecht,
de charges en de uiteindelijke zege. Actie, spel en beweging om te culmineren in
een zegerijke volksdans en dank en vredesgebed. De toeschouwer wordt tot het
einde toe in spanning gehouden en beleeft in nationale trots het epos van Vlaanderens
bevrijding.
De muziek van Prosper Van Eechaute maakt bij dit alles een integrerend deel uit
van het geheel. Over deze muziek aarzelde de dirigent van de nieuwe opname voor
1962, Leonce 'Gras, niet te schrijven dat Prosper Van Eechaute voor dit spel, de
partituur geschreven heeft. De partituur, zoals ze door Van Eechaute is gecomponeerd, is voor mij de enig denkbare voor het werk dat Putman heeft geschreven.
Het gegeven, of zoals men 1111 zegt het scenario of het script, geeft mogelijkheden aan
een componist om al zijn kunnen te tonen. Dit kunnen heeft Van Eechaute meesterlijk bewezen met zijn biljante fanfares, die het beste evenaren dat ooit door een
Paul Dukas, of, dichter bij ons, door een Jef Van Hoof of een Arthur Meulemans
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geschreven werd ; de atmosteermuziek, de muziek voor de dans!onelen, waarbij het
sierlijk menuet contrasteert met het sobere Vlaamse volkselement, de machtige koren ;
het geweldig gevecht : de strijd tussen de Vlamingen en de Fransen, om dan zeker
het zo geslaagde Bezemlied niet te vergeten.
De sinds 1952 geperfectioneerde technische middelen hadden het noodzakelijk gemaakt voor 1962 een nieuwe bandopname te realizeren.
Deze bandopname werd gemaakt onder de leiding en de regie van Corneel Mertens,
door het orkest en de koren van de B.R.T., versterkt door het jongenskoor van
het St. Jan Berchmanscollege van Brussel en het koor Singhet ende weset vro uit
Kortrijk en Liane Jespers, Marie-Louise Hudsijn, Jan Joris en Marc Claerhout, als
zangsolisten, en Marcel Druart, die de orgelpartij speelde, met als dirigent de vermaarde, reeds hoger geciteerde Leonce Gras.
Ook met deze muzikale begeleiding moest de regisseur rekening houden. Daarover
schreef Antoon vander Plaetse zelf : V anzelfsprekend werden talrijke speelmomenten,
regiebeelden en bewegingen ontworpen onder de onmiddellijke inwerking van de
muzikale scheppingen van Prosper Van Eechaute, o.a. Schimmendans, de GuldenSporenslag, het Vredesgebed en het Salve Regina.
Het gehele spel golfde en deinde onder de belichting van Marcel Notebaert op het
door hem ontworpen podium dat, om de woorden van de regisseur Antoon vanderPlaatse te gebruiken, als een middeleeuwse stad, de vreemdelingen verbaasd deed

Deze tentoonstelling, die, in haar geheel,
een interessant beeld biedt van de toestand
in het domein van de beeldhouwkunst en de
grafiek in West-Vlaanderen, en die haar
rondreis begon te leper en te Tielt, had ook
te Brugge plaats van 29 juli tot 2 september,
in het Provinciaal Hof. Hij werd daarna
overgebracht naar Roeselare (8-23 september) , in het kader van de herdenking van
de 100s to verjaardag van de beeldhouwer
Jules Lagae en het 125-jarig bestaan van de
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst.
Vermelden wij nog, dat te Brugge terzelfdertijd een zeer opgemerkte expositie plaatsgreep, eveneens in het Provinciaal Hof,
over 'August Strindberg als schilder tentoonstelling die een dertigtal schilderwerken
bijeenbracht van de beroemde romancier en
toneelschrijver.

opkijken.
Ook bier heeft Marcel Notebaert zich schitterend van zijn taak gekweten, bewust
van de zware en moeilijke opdracht die hem was tocbedacht.
We laten weerom de kunstenaar zelf aan het woord om mede te delen hoe hij zijn

* X" Provinciaal Zangtornooi 1962

taak heeft opgevat.
De wijze waarop Putman zijn massaspel schreel en indeelde, namelijk in korte, zeer
verschillende lacetten van eenzelfde grote thema, heeft bij mij de gedachte doen ontstaan aan een podiumindeling in speelplannen, die steeds in hun afzonderlijke onderverdeling geisoleerd of samengegroepeerd kunnen worden en die dus evengoed voor
gesproken toneel als voor massataferelen — en dikwijls voor de twee ineens —
kunnen gebruikt worden, zonder te schaden aan het rijzig gebonden geheel, dat met
zijn vele vertikalen als de pijpen van een monumentaal orgel ook de St-Maartenstoren in zijn lijnenspel opneemt.
Aan dit experiment, dat voor Lien jaar reeds degelijk was gebleken, heb ik geprobeerd dit jaar een nieuwe waarde toe te voegen : het kleuren per dekorvlak in lunctie
van de lichtregie. Zo by. kunnen vlakken die verschillend van kleur zijn, gelijkgesteld of geneutraliseerd worden door projekties van verschillend Licht, terwijl de
figuratie die er voor staat Loch het kleurkarakter behoudt, dat haar in een bepaald
tafereel moet helpen onderscheiden en omgekeerd. Ook het gedeelte der kostumes
dat nieuw ontworpen werd, o.a. al de sprekende rollen en enkele koreografische
groepen, werd in [unctie van deze opvatting bekeken ; historische motieven of desiderata werden genegeerd waar het enigszins mogelijk was.
Waarlijk het Gulden-Sporenspel van Kortrijk is in 1962 uitgegroeid tot een gezamenlijke kunstmanifestatie waarin de massa en het Vlaamse yolk betrokken waren
onder de kundige leiding en samenwerking van eminente Vlaamse kunstenaars, leden
van ons Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.
Wij danken en feliciteren hen daarom en hopen dat wij in de toekomst onder deze
gelukkige samenwerking nog veel goeds en schoons voor ons Vlaamse yolk mogen
te genieten krijgen.
Jozef Storme

— degelijkheid
— verzorging
— volume
— internationale standing
en... nog steeds ongewijzigd leesgeld !

WEST -VLAANDEREN

Onze provincie richt in 1962 opnieuw een
zangtornooi in voor koren van tweede en
derde afdeling, alsmede voor koren, die voor
de eerste maal deelnemen, samengesteld uit
volwassenen.
De lijst der opgelegde werken bevat verscheidene werken van leden van het C.V.
K.V., a.m. '0 quam suavis est' van Jozef
Valcke, ' Ave Verum van Herman Roelstraete en Wees gezegend' van Renaat
Veremans.
Het tornooi had op 4 november plaats te
Knokke.

* Westvlaams-West[aalse Culturele Uitwisseling
In het raam van deze uitwisseling heeft het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen het
Westfalische Landestheater uitgenodigd om
op 6, 7 en 8 oktober, respectievelijk in de
Stadschouwburg te Brugge, leper en Kortrijk een voorstelling te geven van de Berlijnse tragi-komedie 'Die Ratten van Gerhart Hauptmann, de voornaamste vertegenwoordiger van het Europees naturalisme in
Duitsland. Anderzijds had van 8 tot 10 november te Paderborn een schrijverscongres
plaats, tijdens hetwelk Westfaalse en Westvlaamse schrijvers voordrachten hielden. Deze Dichterlesung ging gepaard met een
tentoonstelling over de Westvlaamse literatuur.
Samen met dit congres zal ook nog een
Vlaamse week in deze stad worden ingericht, met a.m. een tentoonstelling over de
Vlaamse kunst, het optreden van een Vlaams
toneelgezelschap en een concert, gewijd aan
de Vlaamse muziek.
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PROVINCIALE PRIJZEN VOOR LETTERKUNDE 1962
ROMAN
De prijs, 25.000 F met zilveren ereplaket, wordt toegekend aan

Andre Claeys (Sint-Kruis) voor 'Het duistere rijk'.

Bekomen elk een eerste premie van 5.000 F : Felix Dalle (Kortrijk) voor 'De Boni' en Lucien Dendooven
'De helle dageraad'.

(Lissewege) voor

Verwerft een tweede premie van 3.000 F : Joris Vanhaelewyn (Brugge) voor 'Zonder logica
Een derde premie van 2.000 F wordt verleend aan Antoon Morel (Brugge) voor 'Konstant'.
Er werden 24 manuscripten ingediend.
De jury bestond uit : Maria Rosseels, Dr. Joos Florquin, Jan Walravens, Gerard Walschap en Valeer Van Kerckhove, met
als voorzitter Bestendig Afgevaardigde Jozel Storme en als secretaris Gaby Gyselen, beide laatsten zonder stemrecht.

KINDERBOEK
De prijs werd niet toegekend.
Bekomen een premie :
— van 6.000 F : Robert Baccarne (Poelkapelle) voor 'Door en Nik van Doornik '.
— van 5.000 F : Julien Van Remoortere (Oostende) voor 'De autobus van Abel naar Babel en omgekeerd'.
— van 4.000 F : Lia Aspeslagh-Timmermans (Oostende) voor Janneke en Mieke en het glazen schip'.
Er werden 13 inzendingen ingediend.
De jury bestond uit : Yvonne Waegemans, A. Buckinx-Luykx, Hendrik Jespers, Renaat Joostens (Albe) en Dr. J. Peeters.
Voorzitter en secretaris, resp. Bestendig Afgevaardigde Jozet Storme en Gaby Gyselen, beiden zonder stemrecht.

UIT DE VERSLAGEN VAN DE JURY'S
Door en Nik van Doornik kan de lezer boeien van meetaf aan. Hoe oorspronkelijk,
humoristisch en leerzaam ! Men heeft spijt als het uit is.
Door en Nik, twee hardstenen beeldjes van de 'Pont des Trous to Doornik, mogen
als beloning bij hun duizendste verjaardag, van Vadertje Tijd een tochtje maken
doorheen het land. Zij bezoeken de bijzonderste steden met hun torens, beelden en
bruggen. wat zij bleven is interessant... De taal is goed, eenvoudig, kruimig...

Robert Baccarne

De Autobus van Abel naar Babel en omgekeerd wordt behouden wegens de bijzondere kwaliteiten van het verhaal...
Deze Autobus mag er zijn : plezierig van typering, goed gebouwd, keurige taal, een
verhaal waar vaart in steekt.
Julien Van Remoortere
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Lia Timmermans

fanneke en Mieke en het Glazen
Schip : het overbekende thema
werd op verdienstelijke wijze vernieuwd. Men herkent bier de
kwaliteiten van het waardevolle
sprookje...
...heeft onloochenbare literaire
hoedanigheden : by, de sprookjesatmosfeer, Naar duizend-en-een
wonderen, en de eenvoudigste
maar toch poetische verteltrant.
janneke en Mieke zoeken de sleutel van het geluk. Daarbij beleven
ze heel wat avonturen... de kinderen krijgen het sleuteltje en
nemen het mee naar huis.

W at de roman betreft, g2ven de leden van de jury eenparig blijk van hun waardering voor het peil van de prijskamp. Hoewel nog veel spellingslouten voorkomen
— soms wellicht te wijten aan verstrooid of haastig typist mag gezegd
worden, dat het taalgebruik goed is. Op een, overigens merkwaardige uitzondering
na, blijkt het taalparticularisme uit de weg geruimd, althans de besmetting daarvan
op de beschaa[de taal. Ook de openheid van de schrijvers voor de gebeurtenissen
en de rijpe inspiratie hebben de jury aangenaam verrast.

Andre Claeys

Op vraag van de Voorzitter of de jury meent
dat een bepaald werk in aanmerking kan komen
voor de prijs, wordt spoedig vastgesteld dat
inderdaad eenparigheid bestaat om inzending
nr. 6, getiteld Het duistere Rijk, te bekronen.
Dit verhaal, gesitueerd in Congo, openbaart in
gedragen epische stijl het levensdrama van de
zwarte Kazadi. Geen blanke beschaving, geen
kristendom, zijn erin geslaagd de smeulende
gloed van het eeuwenoude heidendom in hem te
doyen. Wanneer de omstandigheden zich tegen
de man keren, grijpt hij naar de hallucinerende
tovermiddelen van zijn stam om het fatum dat hem bedreigt te weerstaan. Zelfs de
verworvenheden van het kristendom worden alsdan in die aangrijpende roes meegesleept. De opbouw van het verhaal, zijn atmosfeer, de ontwikkeling en verwikkeling van de motieven, welke de gedragingen van hoofd- en nevenfiguren bepalen,
en de stilistische kwaliteiten van dit werk warden door de jury zeer gewaardeerd.
Merkwaardig genoeg heeft de auteur aan het verhaal een verantwoording laten
voorafgaan, waarin hij mededeelt een schuchter debutant te zijn, die speciaal geschreven heeft voor de leden van de jury, 'de enigen waarvan ik zeker ben dat ze
dit boek zullen lezen !

* Provinciaal Muziektornooi 1962
voorbehouden aan harmonies en fanfares
uit Eerste Afdeling.
Dit tornooi, het vijftiende in de reeks, ging
door in de loop van september en oktober
en kende een groot succes.
In de jury zetelden verscheidene leden van
het C.V.K.V., o.m. onze voorzitter Jozef
Storme, die tevens juryvoorzitter was, Maurits Deroo, Georges Maes en Gaby Gyselen.
* Het Westvlaams Kamerorkest
Tijdens het muziekseizoen 1962-63 heeft het
Westvlaamse Kamerorkest een uiterst druk
programma of te handelen. Er zullen meer
dan twintig concerten afgehandeld worden,
o.m. te Brugge, Izegem en Kortrijk (in deze
laatste steden op uitnodiging van de B.R.T.)
en op 7 maart 1963 wordt beslist een hoogtepunt bereikt met een concert Rond de Troon
van Jozef II ' te Gent in het stadhuis. Inmiddels zal de groep nog optreden te Bergen,
La Louviere, Eisden, Tamines, Gent en Vilvoorde.
Wij vestigen vooral de aandacht op het
honderste concert van het Westvlaams Kamerorkest, een galaconcert, gehouden in de
Brugse stadsschouwburg op 8 november jl.
te 20 h 30. Onder leiding van Dirk Varendonck werden werken uitgevoerd van J.
Chr. Bach, Bartok, Britten en Haydn, Solisten waren : Sylvain Deruwe, tenor, en
Adhemar Pluvinage, hoorn. Dit concert kende een ruime belangstelling. Het C.V.K.V.
en het tijdschrift West-Vlaanderen feliciteren de groep van harte en spreken de
hoop uit, dat deze honderdste uitvoering de
opgang en de vermaardheid van het WestVlaamse Orkest zal molten bestendigen.
* Scheppend ambacht in Vlaanderen 1962
Een van de kenmerken van de zomer 1962
te Brugge was een topprestatie op het gebied van kunstambacht en industriele vormgeving : de interprovinciale tentoonstelling
Scheppend Ambacht in Vlaanderen 1962,
die van 5 juli tot 16 september in het Huidevettershuis werd ingericht, en die zich verheugen mocht in de toeloop van een aanzienlijk — en voor een groot deel internationaal publiek. Men kon er waardevol
werk zien van een 70-tal ambachtskunstenaars (of -instellingen) uit de provincies
Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen : glas, keramiek, edelsmeedwerk, textiel, creatieve fotografie en grafiek. Zo talrijk waren overigens de inzendingen dat de
jury bij de selectie een strenge maatstaf
heeft moeten aanleggen. Het aantal ver-
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kochte stukken en catalogi wijst erop dat de
belangstelling van het publiek effectief was.
Deze manifestatie — enigszins te beschouwen als een retourtentoonstelling van wat
de provincie Antwerpen in 1960 inrichtte in
het Sterckshof — onderstreept het grote
belang van de samenbundeling van verscheidene kunstinitiatieven in een enkel toeristisch centrum voor de toeristische industrie
in het algemeen, voor onze eigen kunstenaars in het bijzonder. (Te Brugge waren
het de merkwaardige Gulden-Vliestentoonstelling en het H.-Bloedspel die de gewenste
toonhoogte aangaven).
De catalogus van Scheppend Ambacht in
Vlaanderen 1962 was op zichzelf reeds een
keurig aangepast stukje ambachtswerk, zowat een vlag van dit welhaast op internationaal peil staande centrum voor kunstambachten. Het goed uitgewerkte en met sukses
bekroonde initiatief van de zomer 1962 zal
voorzitter Mr. A. M. Botte en secretaris G.
Schelpe wel een voldoende aanmoediging
zijn om de intense werking van het Comite
voor Kunstambachten, in het belang van onze
kunstenaars, door te zetten.
Lucien Dendooven

ontmoetingen
De Bom is voortreffelijk geschreven... om
de onmiskenbare literaire hoedanigheden verdient het zeker een onderscheiding.

Felix Dalle

De intrige van De helle Dageraad is omsponnen met belangstelling voor de mens,
kosmopolitisch en innig tegelijk, en vlot geschreve.n. Hierin wordt dan vooral een zeer
te waarderen inzicht in de politieke problemen van deze tijd geconstateerd. Ook dit
werk mag in aanmerking komen.

* Provinciale Cultuurdagen 1962
Het programma van de XIIIde Provinciale
Cultuurdagen was rijk gevuld. Volgende manifestaties werden ingericht :
Op 27 oktober, een colloqium tussen letterkundigen en vertegenwoordigers van het
bibliotheekwezen en het onderwijs, over de
spreiding van de literatuur in de belanghebbende sectoren, met een inleidend referaat door onze medewerker Bernard Kemp.
Eveneens in het Provinciaal Hof werd de
uitslag van de Provinciale Prijzen voor
Letterkunde 1962 geproclameerd, met medewerking van de B.R.T. West-Vlaanderen
en het Westvlaams Orkest o.l.v. Dirk Varendonk. Letterkundige Valeer Van Kerckhove hield de feestrede.
Op 28 oktober werd een Artiestenmis opgedragen in de Basiliek van het H. Bloed, met
kanselrede door Hoogeerwaarde Heer Kan.
A. Camerlynck, Rector van de Basiliek, en
opgeluisterd door het Brugs Madrigalenkoor
Voormiddags werd
o.l.v. Hilmer Verdin.
de tentoonstelling geopend, gewijd aan de
kunstwerken, verworven door de Provincie
in de loop van de jongste jaren en 's namiddags greep in de Stadschouwburg de plechtige proclamatie plaats van het Provinciaal
Muziektornooi 1962.

Lucien Dendooven

Inzending nr. 10, getiteld Zonder Logica,
blijkt de diagnose te zijn van een neurotisch geval. De literaire kwaliteiten worden
afgewogen tegen deze van de nog overblijvende inzendingen. Zij geven de doorslag.

Doris Vanhaelewijn

Inzending nr. 4, getiteld Konstant, wenst
de jury te beschouwen als een afzonderlijk
geval. Zij heeft de indruk dat bier een levenswerk van taalverzameling mee gemoeid
is, van Westvlaamse taalrijkdom namelijk,
welke men niet zonder meer van de hand
zou kunnen wijzen omdat het een dialekt
betreft. De jury neemt deze inzending in
aanmerking voor een premie, omdat de auteur erin geslaagd is de volkstaal op verrassend artistieke wijze te verwerken.

* Huldecomite Medard Verleye
Door toedoen van het huldecomite Medard
Antoon Morel
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Verleye
samengesteld uit F. R. Boschvogel, mr. Alain de Caluwe, Lucien Dendooven, Antoon De Candt, Fernand Etienne
en Rai Seys — verschijnt binnenkort het
gunstig bekende toneelwerk van de overleden letterkundige : Een handvol dokters
Het comite overweegt verder ook nog om
ander onuitgegeven werk van deze auteur
posthuum uit te geven. Om deze en andere
initiatieven tot een goed einde te kunnen
brengen, meent het comite dat het passend
is nogmaals een warme oproep te doen om
steun. Stortingen kunnen steeds geschieden
op giro 5162.94 van mr. Alain de Caluwe,
Verwersdijk, 8 te Brugge, met vermelding :
'Huldecomite Verleye'.
* Literaire Tafelstonden
De jonge vereniging voor letterkundigen
Literaire Tafelstonden legt nog steeds een
drukke activiteit aan de dag. In nauwelijks
tien maanden tijd richtte zij vijf boekenbeurzen in : Mechelen, Brugge, Duffel, Blan
kenberge en Eeklo. Begin september kwam
dan Koekelare aan de beurt. De letterkundige F. R. Boschvogel sprak daar het
openingswoord uit. Er werd tevens werk geexposeerd van de kunstschilders Marcel
Coolsaet en Andy Allemeersch. Verdere
boekenbeurzen worden in het vooruitzicht
gesteld.
De eerste bijeenkomst van het winterseizoen
1962-63 had plaats op 23 september, ten
huize van de Brugse dichter Philippe van
den Abeele. Onze Redactieleider Andre
Demedts sprak aldaar over de Zuidafrikaanse literatuur.
Ook de pocketreeks, uitgegeven door de
Literaire Tafelstonden, wordt voortgezet, en
inmiddels verscheen een nieuwe titel : 'Miniaturen van Sint-Maria-Oudenhove door
de dichter Albe.
* Toneel voor allen
De Brugse kunstkring Toneel voor Allen'
heeft tijdens het seizoen 1962-63 een groats
opgevat internationaal toneelfestival ingericht. In oktober werden 'De getemde Peeks
en 'William Conrad ' voor het voetlicht
gebracht, alsmede 'Efigineia in Taurie', op
19 december volgt 'Het huwelijk van de heer
Mississippi', op 23 januari 'Thomas More,
een man van alle getijden', op 6 februari
een optreden van de kunstgroep Thor, op 8
maart 'Andorra' en op 13 maart een namiddagvertoning met een nog nader te bepalen
kiassieker. Al deze stukken worden opgevoerd in de Brugse stadsschouwburg (tel.
381.67), waar tevens alle nuttige inlich'

tingen omtrent abonnementen en plaatsbewijzen kunnen ingenwonnen warden.

EEKLO
Kunstsalon Beatrijs
In de lijn van een culturele en artistieke
traditie, die in zeven jaar tijd op reeds
meer dan 150 prestaties kan Bogen, ontwierpen de Vrienden van Beatrijs voor
1962-63 een welgevuld programma, waaruit
wij volgende punten in het licht willen stellen : Boekenbeurs en literaire tentoonstelling door de leden van de Literaire Tafelstonden (14 tot 28 oktober) ; op 16 oktober
werd deze expositie aan het publiek voorgesteld door ons Redacteraadslid Fernand
Etienne.
Op 17 november gaat voor de vierde maal
Met kunstenaars aan de dis' door, een verb:oederingsavond met avondmaal en gezellig
samenzijn voor alle kunstenaars en kunstvrienden.
Vermelden wij nog, op 27 november, de
voordracht- en debatavond over 'Het expressionisme een overwonnen standpunt ?

een oproep te doen om de lacune aan te
vullen. Wij vragen de kunstenaars een drietal foto's van hun beste religieus werk te
willen insturen, minstens op formaat 13x18.
Op de achterzijde vermelden : naam en
adres, geboortedatum, datering van het werk
en titel. Dit alles mag worden gezonden per
adres : G. Homble, Sint-Pietersnieuwstraat
71, Gent. Na verzameling wordt alles verder
naar Assisie doorgestuurd.

HARELBEKE
Belangrijke tentoonstellingen
Na de expositie, die gewijd was aan Vincent van Gogh (6 tot 15 oktober), richten
de Kunstvrienden van Harelbeke en Leiestreek nog twee belangrijke tentoonstellingen
in : 'Kunstwerken in Staatsbezit (Zaal
Andleie, 3-18 november) en 'Expo Jeugd
62 ' (Gemeentelijke Feestzaal, 22-31 december).

KNOKKE
* Xe Provinciaal Zangtornooi 1962

GENT
* Literaire Prijzen
Voor 1962 warden door het Provinciaal
Bestuur van Oost-Vlaanderen volgende prijzen uitgeschreven : Paul de Montprijs voor
toneelwerk (10.000 F), prijs voor dramatische letterkunde (15.000 F) en voor het
jeugdboek (7.500 F). Alle nadere inlichtingen bij : Dienst voor Culturele en Sociale
Aangelegenheden, Bisdomplein 3, Gent.
* La Pro Civitate Christiana
In Assisie werd 20 jaar geleden een zeer
ruim opgezet centrum opgericht : La pro
civitate christiana. In dit centrum wordt er
een zeer speciale aandacht besteed aan de
religieuze kunst in al haar vormen. Er is een
blijvende Galleria (carte christiana contemporanea en verder een Documetario inconografico, dat verschillende tienduizenden
foto's omvat van kunstwerken uit alle landen
met de Kristusfiguur als onderwerp.
Bij het doorbladeren van het Belgisch album ergerde het ons dat Vlaanderen omzeggens niet vertegenwoordigd was, behalve
de eerste Kruisweg van Servaes en enige
werken van Poels. Reeds verscheidene malen
werd kontakt gezocht met Vlaamse kunstenaars. Het resultaat was nihil. Wellicht
omdat zij niet genoeg het belang ervan inzagen ? Nochtans is de zaak van groat
belang ; daarom wensen wij Tangs deze weg

Onze Provincie richtte op 4 november het
Xe Provinciaal Zangtornooi in voor koren
uit Tweede en Derde Afdeling en voor
nieuwe deelnemers, in de zaal Capitole te
Knokke.
Volgende dertien zangkoren namen er aan
deel :
A. Nieuwe deelnemers : 1. 'Hager Op uit
Anzegem ; 2. ' Die Boose' uit Izegem ; 3.
Sint-Jozefskoor uit Roeselare ; 4. 'De Mandelgalm uit Roeselare ; 5. 'De Gezellen van
de H. Michiel uit Sint-Michiels.
B. Derde Afdeling : 6. Sint-Omaarskoor
uit Bissegem ; 7. 'Karel Mestdaghkring uit
Brugge ; 8. 'Cantabile' uit Knokke ; 9. 'SaintAmand' uit Luingne ; 10. 'Saint-Robert' uit
Moeskroen.
C.Tweede Afdeling : 11. 'De Kerels' uit
Emelgem; 12. 'Sint-Janskoor uit Oostende;
13. 'Sint-Pieters' uit Tielt.
'

KORTRIJK
Avondvreugde' van de B.R.T. West-Vlaanderen
Tijdens het huidig seizoen zendt de B.R.T.
West-Vlaanderen, telkens op zaterdagavond
te 21 h, een reeks literaire programma's uit,
onder de titel Avondvreugde Daarin lichten onze Westvlaamse dichters hun mooiste
gedichten persoonlijk toe, waarna deze gedichten worden voorgedragen door bekende
voordrachtkunstenaars. De uitgezonden tek-
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sten worden aan de geinteresseerden graag
toegezonden mits schriftelijke aanvraag aan :
B.R.T. West-Vlaanderen, 'Avondvreugde',
Rijselstraat 36, Kortrijk.

ROESELARE
•

Herdenkingsfeest A. Willaert

Ter gelegenheid van de 400s te verjaardag
van het overlijden van de Vlaamse polyfonist Adriaen Willaert ging zaterdag, 22
september, in de zaal Patria een groot huldekoncert door, ingericht door het Roeselaarse
stadsbestuur in samenwerking met de BRT.
Op het programma stonden werken van A.
Williaert, Giovanni Gabrielis en een verkorte
versie van Monteverdi's Vespers. Voor de
geslaagde uitvoering zorgden de koren en
het orkest van de BRT met als solisten
Maria Ceuppens, sopraan ; Liane Jespers,
sopraan ; Louise Hudsijn, alt ; Frans Mertens, tenor ; Bernard De Pauw, tenor ;
Eddy Loopmans, bas ; Jan Joris, bas. De
algemene leiding berustte bij Leonce Gras.
De gelegenheidsrede werd uitgesproken door
Dr. Marcel Boereboom, Prof. aan het koninklijk Conservatorium te Gent. Dit zeer hoogstaand kunstkoncert kende grote belangstelling. Talrijke plaatsaanvragen dienden geweigerd te worden.
* Opening Stedelijk Museum voor Folklore en Plaatselijke Geschiedenis.
Zaterdag, 30 september, had in de gemeenteraadszaal de openingsplechtigheid plaats van
het Stedelijk Museum voor Folklore en
Plaatselijke Geschiedenis. Rijksarchivaris Et.
Sabbe voerde er het woord en schetste er de
rol welke de stad Roeselare doorheen haar
duizendjarige geschiedenis speelde. Volksvertegenwoordiger H. Callebert, Schepen van.
Onderwijs van de stad, hield een uiteenzetting over het ontstaan van het museum en
bracht hulde aan de talrijke schenkers en
aan de mensen welke het initiatief hielpen
realiseren. We vernoemen in het bijzonder
het plaatselijk Verbond voor Folklore en
Geschiedenis. Het museum is ondergebracht
in de bovenzalen van het Arsenaal. Het
is elke zondagvoormiddag toegankelijk van
10 tot 12 h. Ingangsprijs 5 F. Een kleine
maar interessante brochure met de nodige
toelichting is ter beschikking tegen de prijs
van 20 F. Bijzonder interessant. En niet
enkel voor specialisten.
•

Onthulling herdenkingsteken Jules Lagae

Zaterdag 6 oktober werd hulde geb:acht aan
de nagedachtenis van een ander Roeselaars
kunstenaar met wereldfaam : beeldhouwer

45 8

Jules Lagae. Dit jaar is het immers precies
100 jaar geleden dat Jules Lagae geboren
werd te Roeselare in een huis dicht bij de
Ooststraat. Het stadsbestuur meende het best
dit heuglijk gebeuren te herdenken door een
retrospektieve in te richten in de bovenzaal
van het stadhuis waar naast beeldhouwwerken, medaillons e.a. ook foto's en persknipsels werden tentoongesteld, die alle herinnerden aan het werk van de kunstenaar.
De tentoonstelling kende bij de opening een
overrompelende belangstelling. De gelegenheidstoespraak werd gehouden door ons redaktielid, Hilaire Gellynck, direkteur der
Stedelijke Akademie te Kortrijk. Een herdenkingsteken, dicht bij het Roeselaarse
station, werd onthuld door de h. Depondt,
afgevaardigde van de Minister voor Kultuur, de h. R. Van Elslande.
H. D.
N.v.d.R. We houden ervan onze redaktieleden de hh. Oud-Minister Robert De Man,
Jos Hanoulle en Jos Seaux bier speciaal te
vermelden, omwille van het ruime aandeel
dat ze hadden bij de inrichting van deze
belangrijke Roeselaarse kultuurmanifestaties.

SIJSELE
Op 23 september werd, op initiatief van het
Huldecomite Medard Verleye een gedenksteen onthuld op het graf van deze WestVlaamse letterkundige. Het monument is
het werk van Marcel Coolsaet uit Wevelgem. Tijdens een academische zitting in het
gemeentehuis te Sijsele, werd door m. Alain
de Caluwe de figuur van de overledene belicht, terwijl Gerard Vermeersch voordroeg
uit zijn werk. Verder greep in de gemeenteschool tevens een tentoonstelling plaats,
gewijd aan het leven en het werk van Medard Verleye.

r

Bij het ter perse gaan vernemen wij nadere
bijzonderheden over de toneelletterkundige
prijskamp, uitgeschreven door het A.W.T.
ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan.
Gevraagd wordt een oorspronkelijk Nederlands toneelspl, komedie, of blijspel in 3
bedrijven voor gemengd, dames- of herentoneel. Prijzen : 10.000, 6.000 en 4.000 F,
31 januari 1963, onder schuilnaam,
aan : Gouwsecretariaat A.W.T., Stationlaan
97, Roeselare, alwaar het volledig reglement
te verkrijgen is.

()oar

Gedenksteen Medard Verleye

SINT-ANDRIES

Westvlamingen gedecoreerd werden met het
gouden ereteken van het St.-Genesiusgild,
nl. de heren Marcel Sercu, gouwvoorzitter,
en Gilbert Libbrecht, gouwondervoorzitter
van het A.W.T. Julien Declercq was als
enige Westvlaming medejurylid in genoemde
wedstrijd.
Wij vernemen verder dat het A.W.T. mo
menteel 106 aangesloten toneelkringen centraliseert en niet minder dan 2.000 kringleden telt. Voegen wij hierbij dat het A.W.
T., dat einde april zijn 25-jarig bestaan herdacht, binnenkort een herinneringsbrochure
zal uitgeven en een toneelletterkundige wedstrijd uitschrijven. Ook ging op 2, 3 en 4
november een AWT-studie-weekeinde door
te Brugge, waarin als lesgevers o.m. optraden : Remi Van Duyn met 'Regie en
spelleiding en Fernand Etienne met 'Drama
en dramatische vormgeving

BRUGGE

Algemeen Westvlaams Toneel
Onze medelid Julien Declercq, propagandaleider van het A.W.T., meldt ons dat in ons
jongste nummer (nr. 65), op blz. 374, verkeerdelijk werd vermeld dat de tweede prijs
in de NVKT-wedstrijd 1962, 'Beker van de
Kardinaal', werd behaald door 'Deugd en
Vreugd', Kortrijk, daar waar het moet zijn
'Deugd en Vreugd', Wilrijk. Verder werd
Raf De Cock niet te Mechelen vereremerkt,
doch wel te Brussel. Wij brengen deze rechtzettingen graag onder de aandacht van onze
lezers. Vermelden wij ook nog dat tijdens
de proclamatie van de Kardinaalsbekerwedstrijd te Brussel tevens nog twee andere

WAREGEM
XVde Fransvlaamse Cultuurdag
De XVde Fransvlaamse Cultuurdag, die te
Waregem doorging op 26 augustus jl., boekte een zeer ruime en enthousiaste belangstelling. Na het inleidend woord door voorzitter Andre Demedts, hield A. Deveyer
een toespraak over 'Le peuple flamand
dans la Flandre francaise'. Verder vermeldde het programma een hulde aan Pro Westlandia, een optreden van de zangeres Francine Lepage, voorlezing door Zuidvlaamse
dichters uit eigen werk, declamatie door Antoon Vander Plaetse uit het werk van Emmanuel Looten, een toespraak over de herleving van de Vlaamse taal in Frankrijk
door E. H. A. Lescroart, een spreekbeurt
over 'Het Landschap bij Stijn Streuvels'
door Kan. Maxime Deswarte, een optreden
van leerlingen van de Nederlandse leergangen in Frans-Vlaanderen en de voorlegging van het jaarverslag door Jozef Declercq,
beheerder van 'Ons Erfdeel'. Deze rijkgevulde dag werd beslcten met de opvoering
van een fragment uit 'Karel de Blauwer'
door 'De Jonge Troostverwachters' uit Roesbrugge-Haringe.

poetisch bericht
De dagen liggen dicht tegen elkander
als schaduwen verdrongen in een straat,
maar tussen elke nacht ligt er een cinder
geheimenis waarover men niet praat.
De dagen dragen wondere verhalen
over de zorgen van ons kleine zelf,
de nachten zijn een labyrinth van dalen
en bergen dromen onder hun gewelf.
De dagen zijn de zelfkant van ons leven
eender geslepen naar een zelfde maat,
maar in de nachten zijn wij hoog verheven
heersers van onze liefde en onze haat.
KLAUS R. EVERS

Geprimeerd voor de prijs van de Jong-Nederlandse literaire dagen van SintMartens-Latem (1962).

VOOR KARINA, MIJN KIND
Gij speelt
en rolt een zon
over de straat
— zo troosteloos
van zand
zo desolaat
onttakeld als de bomen.
Gij rent
gedachten op
en af, van kant
tot overzij
speelt gij
de bal voort
van verwachten.
PAUL VANDERSCHAEGHE

vrije tribune
OORSPRONG VAN DE DUITS-VLAAMSE BETREKKINGEN
Op de Westvlaamse-Westfaalse Cultuurdag
te Munster werd meermaals beweerd — en
ook de pees sprak zich in die zin uit — dat
de stad Munster ongetwijfeld mocht beschouwd worden als de 'wieg' van de DuitsVlaamse cultuurbetrekkingen. Er werd o.m.
vastgesteld dat de eerste Duitse vertaling
van Conscience in Munster verscheen. Doch
de toevallige zetel van een uitgever mag
niet als de wieg van een cultureel uitwisselingsprogramma beschouwd warden. Het is
dan ook nuttig de zaken eens klaar op punt
te stellen :
De eerste Duits-Vlaamse cultuurbetrekkingen gaan terug tot Hoffmann von Fallers
leben, de Duitse dichter August Heinrich

Hoffmann, die in 1798 in Fallersleben geboren werd. Hij was van 1830 tot 1842
professor in de Germanistiek aan de universiteit van Breslau in Silezie en gaf er, van
1830 tot in 1862, de Horae Belgicae uit,
een verzameling Nederlandse volksliederen
in 12 banden. Hij was het, die de eerste
stoot gaf aan de Duits-Vlaamse cultuurbetrekkingen en deze stoot ging van de stad
en de universiteit Breslau uit.
De eerste vertaler van een Vlaams werk was
Melchior von Diepenbrock. Hij was afkomstig uit Bocholt, gelegen op vijf kilometer
van de Nederlandse grens, en gaf in 1845
drie novellen van Conscience in het Duits
uit, onder de titel Vlamisches Stilleben. Von

Diepenbrock verbleef in 1845 eveneens te
Breslau, waar hij tot 1853 de aartsbisschoppelijke stoel bekleedde en in 1850 tot kardinaal benoemd werd.
Dientengevolge moet de oorsprong van de
Duits-Vlaamse cultuurbetrekkingen respectievelijk uitgegaan zijn van Breslau, de Silezische hoofdstad, en van de geboorteplaats
van de eerste baanbrekers, nl. Bocholt, niet
ver van de Nederlandse grens, en tevens
naar Fallersleben terugvoeren.
Omdat hierover steeds weer verwarring
bestaat, zij het eens ten gronde vastgesteld.
Georg Hermanowski

DE MONSTERTOELOOP NAAR PAUL DELVAUX
Is het vermoeden ongegrond dat het Stadsbestuur van Oostende verveeld zat met de
monstertoeloop naar de Delvauxtentoonstelling ? Wie regelmatig tentoonstellingen
bezoekt, omdat hij ook regelmatig belangstelling voelt voor wat de kunstenaar toont,
werd er opzij gedrumd door de massa, die
kwam aangedraafd, omdat het geval te
mijden werd verklaard. Deze mens is niet bedrogen uitgekomen, want de haarfijne figuratieve duidelijkheid van het Delvaux'se expose heeft de prentjeskijker kijkkost gegeven.

Maar waar is het estetische winstpunt ?
De ruimdenkende is naief, wanneer hij boft
op een felix culpa, waardoor de oningewijde
als het ware werd aangezogen tot een revelerende confrontatie met het surrealisme.
Het resultaat is alleen een naast-de-kwestie
discussie tussen zijn breder van geest en
zijn enggeestig zijn. Ook Paul Claudel heeft
zich een enggeestige verklaard.
De koningin der badsteden is niet de geschikte plaats voor dergelijke figuratieve
experimenten.

De pater familias, die er met zijn kroost
dekking zoekt tegen regen, is niet dezelfde,
die te Brussel of te Antwerpen die kunstgallerie binnenstapt, waar hij vooraf kan
vermoeden, welk soort kunstwerk hem zal
warden getoond.
Ook de bredere van geest moet toegeven dat
de prentjeskijkers, die te Oostende plezier
beleefden bij Delvaux, en de schouders ophaalden bij Landuyt, het bewijs hebben geleverd, dat er op estetisch vlak gekraaid
werd om een stuntelige stunt.
H.
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vakliteratuur
Biekorf. Westvlaamse Archie!,

1962.

Nr. 7. Hooimaand : De kapittels van het
Gulden. Vlies in Middelnederlandse teksten
met lijst van Guldenvliestermen (A. Viaene).
De kazerns aan de Brugse kruispoort (M.
Calmeier). De radio in de volksmond (G.
Altoos). Hermans Torreken te Nieuwpoort
(A. Viaene). De prov. prijskamp voor geschiedenissen van de geteisterde gebieden
'14-18 (B.). In memoriam Kamiel Loppens
(K. Delille), 'Gusten' van Mervillie (K.
Delille), Nieuwpoortse bijdragen van K. R.
Berquin (A.V.), enz.
Nr. 8, Koornmaand : Diksmuide in 1792 (A.
Viaene), Herleving der Vlaamse havens no
Sept. 1814 (I. Desmet), Vrijen en trouwen
in de Brugse volksspreuken (M. Calmeyer),
Noodlanding van Roland-Garros te Hulste
in 1915 (G.M.), Prinselijke Bruiloft in 1468
te Brugge (A Viaene), Ph, de Neckere
student te Leuven in 1761 (A.V.), Tentoonstelling 'Ardooie uit het verleden' (B.),
enz.
Nr. 9, Herfstmaand : Stam en huis van Alfons Van Hee, 't Manneke uit de Mane (belangrijke bijdrage, het eerste hoofdstuk uitmakend van een in 1963 te verschijnen boek
over A. Van Hee, door K. De Lille), De
laatste IJslandvaarders van Koksijde
Beun), Wederopbouw van de kerk van.
Egem in 1612 (V. Arickx), Vrijen en trouwen in de Brugse spreuken (M.G.), De
(A. Viaene),
pijpemeesters van leper
Vlaamse kunstwerken in Engeland in de
A.S.
18ie eeuw (B.), enz.
(Abonnement 125 F, PCR. 23.35.37, A.
Viaene, Annunciatenstraat, Brugge).
Van vijf jaar ver...
Wordt aan de Administraties in het alge
meen een uiteraard weinig renderende financiele verspilzucht aangeschreven, dan mag
dit verwijt zeker niet het Gemeentebestuur
van Heist-Duinbergen treffen, bij de uitgave
van deze heerlijke bundel poezie, die onder
alle oogpunten zeer geslaagd mag heten.
In een sobere, maar delicate typografische
verzorging — Lannoo stond hier voor in —
brengt de bundel de bekroonde en geprimeerde gedichten van de poezieprijs, die
door Heist-Duinbergen sinds 1958 jaarlijks
wordt uitgeschreven : een bont boeket dus
van dichtwerken van debutanten, literair onbekenden en gevestigden en daarbij tevens
namen, zowel uit Noord als uit Zuid... 'een
gebeurtenis op zichzelf, zegt de inleider Jos
Deroose. Een gebeurtenis op zichzelf : ja !
En een, die navolging en een warm proficiat
verdient, want een welbegrepen cultuurpolitiek is en blijft het schoonste sieraad, dat een
Gemeentebestuur kan sieren.
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Ons Erfdeel, 6e jg., sept. 1962.
Dat het zeer flink verzorgde tijdschrift 'Ons
Erfdeel' reeds vijf jaar in de bres staat om
een gemeenschappelijke en opbouwende actie te voeren voor het Nederlands in FransVlaanderen en Zuid-A frika, is een feit, dat
niet alleen aandacht verdient, maar vooral
hechte en trouwe waardering.
September bracht ons de inzet van de zesde
jaargang. In een zeer opmerkelijke inleiding maakt hoofdredacteur Jozef Deleu de
balans op van het Nederlands cultuurgebied.
In een volgend artikel belicht hij de Fransvlaamse dichter Louis Lippens. Heel de inhoud van dit nummer bespreken — onder
een bescheiden, sobere presentatie schuilt een
zeer rijke en boeiende reeks artikels — is ons,
gezien onze beperkte ruimte, onmogelijk.
Citeren wij o.m. een bijdrage over Michiel
De Swaen, door Raf Seys, een buitengewoon
interessante studie over de dichter Leo Vroman, door Piet Calis, het vervolgartikel
'Taalstrijd en Vlaamse Beweging in. FransVlaanderen door Luc Verbeke, een bijdrage
van Jules E. van Ackere, waarin hij twee
Fransvlaamse toondichters belicht, een uitstekende vertaling van een gedicht van Lippens door Willy Spillebeen en verder de
gewone kronieken 'In de rand', Kulturele
Kroniek', 'Tijdschriften en boeken', 'Aantekeningen en verslagen' en, last not least,
een getuigenis uit Frans-Vlaanderen, gesteld in een sappig, smakelijk Vlaams, door
Kan. Antoine Lescroart, den van de bezielers van de Fransvlaamse Beweging over
'de schreve (Abonnement-: 60 F, giro
1313.59, t.n.v. Jozef Declercq, Rekkem.)
Notre Flandre, driemaandelijks tijdschrift,
10de jaargang, nr. 2, 1962.
Dat er in Frans-Vlaanderen een bevolkingsgroep leeft, die Vlaams is en voelt, en dat
voor de rechtmatige erkenning van deze
groep gestreden wordt, is duidelijk voor
iedereen, die een nummer van 'Notre Flandre r Zuid-Vlaams Heem' ter hand neemt.
Dat die cultuurstrijd in het noorden van
Frankrijk ook onze strijd is, moet eindelijk
beginnen doordringen tot ons bewustzijn.
' De Nederlandse cultuurstrijd, waar ook
Nederlanders wonen, maakt een geheel uit',
kan men in dit nummer lezen. De redactie
van het tijdschrift is gevestigd te Rijsel, het
blad brengt artikels, en in het Nederlands
en in het Frans. Wat een som van moed,
idealisme en volharding vereist wordt om
'Notre Flandre op alle gebieden in Frankrijk te verwezenlijken, staat niet letterlijk
in de artikels te lezen, maar dat dit tijdschrift meer dan den steentje bijdraagt tot
Daarom heeft het recht op heel onze waar-

dering en onze steun. Dit is, noch min noch
meer, een broederplicht. (Abonnement : 80 F
Steunabon. : 150 F - Giro 5201.80 t.n.v. Fr.
Desloovere, Ballingstraat 40, Waregem).
Kortrijk, Programma's en mededelingen van
de Kortrijkse agglomeratie, nr 4, 1962.
Inhoud Een koninklijke schouwburg... voor
iedereen (Hubert Sap) ; Kortrijk voor een
nationale taak (I. Fleerackers) ; De K.N.S.
in de Kortrijkse Schouwburg ; Over de rol
van de concert- en kamermuziek in stadsverband (Herman Roelstraete) ; Ook de
liefhebbers van opera en bel-canto krijgen in
onze stadsschouwburg hun gading
Ver..
mander) ; Schouwburgkalender 62-63 ; Operette ; De K.V.S. presenteert in de Kortrijkse schouwburg ; Zullen wij dit jaar op
muziek en toneelgebied een hoogtepunt bereiken ? (Gerard Sandra) ; 1962-1963, het
7de speeljaar bij Teater Antigone (Bert de
Wildeman). (Prijs per nr. : 5 F r Jaarabonnement : 25 F Giro nr. 1031.84).
Canto, Kontaktblad van het Gemengd Koor
Cantores, Brugge - 4de jaargang, nr. 1.
Een 'kontakt'-blad in de volste zin van het
woord, een band tussen de leden van een
bloeiende vereniging, familienieuwtjes, eventjes een paar zoeklichten op belangrijke
componisten en hun werken (Arthur Meulemans, Arthur Honegger...), een interessante
rubriek Discorama dat alles netjes en
sympathiek gestencileerd op twintig bladzijden kwarto.
j. v. r.
Dr. Jozef Weyns, Bokrijk, tuin van de
Vlaamse Volkskultuur. Vlaamse Pockets,
Heideland, Hasselt, 1961.
De Kulturele Dienst van de provincie Limburg zendt ons een exemplaar van deze
mooie pocketuitgave, die wij graag aanbevelen aan al wie begaan is met het yolksleven in Vlaanderen in vroegere eeuwen.
Eenieder kent het prachtig initiatief van
de Limburgse permanente deputatie, die in
het provinciaal domein van Bokrijk een openlucht museum, gewijd aan het tradionele
landelijk leven, heeft gesticht, waarin ook
West-Vlaanderen meer en meer betrokken
wordt vermits reeds meerdere gebouwen uit
onze gouw er heropgericht werden. Eenieder kent ook Dr. J. Weyns, de eminente
heemkundige, die het museum gemaakt heeft
tot wat het nu is. In dit werkje heeft hij een
schat van wetenswaardigheden verenigd over
de verschillende woningen en gebouwen van
het domein ; het wordt tevens een incursie
in de volksgewoonten van vroeger en een
kennismaking met het zeer verscheiden werken huisgerief, dat Coen in gebruik was. Talrijke foto's en tekeningen verluchten het
A.S.
boek.

Steeds meer en meer vestigt

West =Vlaanderen
de aandacht van bibliofielen en intellectuelen op zich,
ook over provincie- en landsgrenzen heen.
En U, Vlaamse intellectueel, is U reeds geabonneerd ?

Wij vestigen er de aandacht van onze leden-kunstenaars op, dat ook zij, met ingang van de voorbije
jaargang, 15o F dienen te storten voor hun leesgeld.
Sommigen betaalden echter nog steeds ioo F en waren
dus verplicht een tweede, aanvullende storting te doen.
Spaar U die moeite en schrijf dadelijk 15o F over op
giro 9576 van de Bank van Roeselare.

BURELEN EN FABRIEK
JOGS DE TER BEERSTLAAN, 17

PITTEM
TEL. TIELT (051) 462.63
(051) 463.63
TEL. ROESELARE (051) 226.28

VLIYLSTEKE-DEVRIEN DT

specialiteit :
altaren,
kommuniebanken
en alle kerkwerk

n. v.

het moderne steenbedrijf
ook zuiver witte
marmer
voor beeldhouwers

brugse weg 357, roeselare - 051/231.71

Uw zakenrelaties zullen er zich tehuis voelen.

het

PRINCESS HOTEL

Ons Restaurant biedt U een goed verzorgde tafel,
een fijne keuken en uitstekende wijnen.
Kamers met en zonder bad.
Reservaties aanbevolen :

te Brugge
tel. 050-370.94
korte zilverstraat 7

•

Vakbekwaam

•

Afwerking

*

Service

CENTRALE VERWARMING SANITAIR

GRYFFROY
GEBROEDERS

Ref erenties:
kloosters

37

Ooststraat

woonhuizen

ROESELARE
Telefoon (051) 203.62

werkplaatsen

K. VANDEKERCKHOVE - DE MEESTER
Algemene meubilering

Binnenhuisinrichting
Ontwerp :

Ernie! Veranneman, Kortrijk.
TeleFoon

207.63

Uitvoering :

Telefoon 203.33

ROESELARE

Ooststraat 13-15

lees
niet
het

Van de Kerckhove.

Noordstraat

51

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.

ooststraat 17

roeselare
telefoon 2 01 . 7 2

TROUW DIENEN WAS EN BLIJFT STEEDS DE LEUZE VAN :

54antoormachine&edryi

11 IR •

OOSTSTRAAT, 119

ROESELARE
TELEFOON 1265

ZEER RIME KEUS

Duizenden referenties in Groot= en Klein=
bedrijf, in Colleges, Pensionaten, in Admi=
nistratie en privaatgebruik. * Bekwame

vaklui en een meer dan dertigjarige on=
dervinding staan U ten dienste. *

SCHRIJF- REKEN- & AFDRUKMACHINES
KANTOORMOBILAIR BENODIGDHEDEN VERHURING ONDERHOUD HERSTELLING
HANDELSDRUKKERIJ - KOPIEERDIENST

KUNSTMEUBELBEDRIJF

DEFOU R
p.

v. b. a.

HOOGLEDE
TEL. 5063-5107-5069 (ROESELARE)

Voorloper van de nieuwe Iijn
Vooruitstrevende architecten ter beschikking van het kliente

VOOK,
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Toonzalen, burelen, werkhuizen : 24 Anderlechtse Weg-

onder dewelke

hun vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen

gevoerdenstr. Brussel 7 - Anderlecht. - Tel. 02/21.64.60

Jozef Seaux, Gravenstraat, 52, Roeselare,

Magazijn Gent : 26 Limburgstraat, over St.-Baafs en

Van Eyck. -

en hun algemeen vertegenwoordiger

het monument

Jozef Kerkhof, to Brussel, op ons adres.

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

Tel. 09/25.35.48

FIRMA BOUCKAERT-VAN ROLLEGHEM
Gesticht 1889
Meubilering
Decoratie
Wooninrichting

Ooststraat 50

ROESELARE

M

.

Firma.

BOUCKART VAN MILM614EM.

R. d 4z.. I EsT 5 a.

r}.osrso1os

OosTr. So.

EEN BOEK WAAR GEEN VLAAMS INTELLECTUEEL VAN BUITEN KAN

de kerk
in
de ker
in viaand

vlaanderen

pastoraal - sociologische studie van het leven en de structuur der kerk

Met medewerking van een veertigtal eminence medewerkers
uit alle milieus van het kerkelijk leven : G. Bekaert s. j. A. Benoit - R. Callewaert o. p. - H. Cammaer - C. Cerpentier
c. ss. r. - A. Daelemans - Kan. L. Deckers - Dr. F. De Pauw Paula De Ro, - Adrienne De Vetter - Mgr. J. De Vooght Kan. Prof. Dr. A. Dondeyne - Dr. B. Drees - Dr. J. Fleerackers - Dr. J. Fleurbaey - Kan. J. Ghoos - Dr. J. Grootaers
Dr. A. Lagae - P. Leemans - F. Margot - Mgr. G. Philips Dr. A. Prims - Dr. A. Rooryck - M. Smet - F. Van Bladed s. j.
M. Van Caster s. j. - Dr. M. Vandekerckhove - G. Van
Haegenborgh - Bertha Van Hassel - Dr. K. Van Isacker A. Vanistendael - Mgr. L. Van Peteghem - Kan. J. Van
Roey - Dr. J. Vanwijnsberghe - J. Verhaeghe - Dom A. Verheul o. s. b. - R. Vermeire - Dr. J. Walgrave o. p. - Dr. N.
Wildiers o. f. m. cap.

680 blz.
met 8 kaarten en 8 grafieken.
Stofomslag in vier kleuren
naar ontwerp van Boudewijn Delaere
Ook naar de uitvoering
een monumentaal werk
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UITGAVEN VAN
uw boekhandelaar

VAN NU AF COOK KINDERBOEKEN BIJ LANNOO TE TIELT

Jules Leroy
Lieve Simoens

Een bundel verhalen van de beroemde Westvlaamse verteller Jules Leroy, naverteld door
Lieve Simoens (' Tante Lieve') en rijk geillustreerd door Hugo de Reymaeker.
blz.
Prijs : gebonden : 80 F
Groot formaat 27 x 20 cm.
Geplastificeerde band in vierkleurendruk.
Voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar.
128

scharmanteka
honkie en ponkie
Een bundel verhalen van de Roosendaalse
onderwijzer Jac. Linders, succesvol schrijver
voor kinderen en in Nederland bekend als
' kabouterspecialist
Vol verrukkelijke tekeningen van Lie.
blz.
Prijs : gebonden : 80 F
Groot formaat 27 x 20 cm.
Geplastificeerde band in vierkleurendruk.
Voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar.
128

Jac. Linders

LANNOO

Jac. 'minders vertelt...
HONKIE EN PONKIE

TIELT / DEN HAAG

heeft ze voor u en voor uw kinderen in voorraad!

N. V.
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KORTRIJKSE

KATOENSPINNEREV

KORTRIJK

NODIGT ALLE FLUWEEL-, TAP1)TEN ZWAAKDOEKWEVER1JEN LILT,
MET HAAR IN CONTACT TE TREDEN.
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71
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Albert Setola : Creativiteit en kunst
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Botte 25 jaar in dienst 448
Dr. W. Vanbeselaere : In memoriam G. Van Geluwe 444
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Mari-Silvester Andriessen : De dokwerker
Roger Bonduel : Tabernakel
Georgette De Groote -Tanghe : Gevleugeld figuur
Steven Depuydt : Sperlonga
Jules Lagae : Borstbeeld E. C. Gellynck
Jan Lauda : De mijnwerker
Constantin Meunier : De Puddler
George Minne : De man met de waterzak
Gilg Sesselschreiber : Hertog Filips de Goede
Pol Spilliaert : Opus 26
Marie-Christine Van Dorpe-Huybrechs : Jacob vecht

134
190
276
276
368
150
149
416
353
276
277

met de engel

277
Adhemar Vandroemme : Ecce Homo
Eduardo Villa : Afrikaanse schildwacht (240) - Ontwerp
voor betonconstructie (241) - In elkaar passende vormen (242)
X : Griekse terracotta-beeldgroep (179) - Het Hugenotenmonument te Franchoek (207) - Kopergravures en houtsneden i.v.m. het Gulden Vlies (294-365) - Reeks munten
en penningen i.v.m. het Gulden Vlies (331-336) - Faun
(25) - Sater (27)

TONEEL * STOETEN * BALLET

OPERA

Volksmassaspelen te Pretoria
209
Het afsche,id van Anne Vercors
273
Guldensporenspel te Kortrijk
281 -450 - 451-452
Werkfoto's H. Bloedspel Brugge 1962
380-381
Scene uit 'Woyzeck' (Alban Berg)
401
Scene uit de 'Dreigroschen Oper ' (Brecht & Weill)
4 01
Het grote Schouwtoneel der Wereld
43 2
Toneel uit 'Lucifer'
433
Decorontwerp voor Tijl I
437
ARCHITECTUUR
Brugge : Toren van de Halle
8
Belfort te Brugge
19-20-21
Instituut Albert I, Brussel
185
Het belfort en het stadhuis te Dowaai in 1769
5
leder zijn huis', Evere
182-183
Firminy, Loire
183
Het belfort van Gent
3
De beiaardtoren van Harelbeke
22
Het belfort van leper rond 1363
5
Kaapstad, hall van het gebouw van de S.A.U.K.
2 43
Het gebouw v. d. Zuidafrikaanse radio te Sea-Point
2 53

Kapel van het College te Komen
41
N.V. Filatures & Tissages, Ledeberg-Gent
180-181
Het belfort van Lucheux
3
Goedkope woningen 'Oostendse Ha.ard'
184
Terrein en gebouwen Universiteit van Pretoria
2 49
Kosthuisschooleenheid, Universiteit van Pretoria
251
Schelle-Belle
5
Belfort van Sint-Winoksbergen
5
Het stadhuis van Thorn
35 -3 6
Toren van het Tieltse belfort
39
Unite Industrielle A.D.B., Zaventem
182
265 tot268
Architectuur in Zu,id-Afrika
VARIA
Beiaarden en beiaardiers
12-33
Stadsplan van Thorn
34
Foto's over creatief werk
67-109
Bekroonde foto's uit de nationale fotowedstrijden
80-81
Foto's over Zuid-Afrika
206-248
Tentoonstelling 'Dicherlesung' te Mtinster
271
Pronkzegel van Karel de Stoute
293-298
Raoul Lefevre
354
318-329
Laatmiddeleeuws tap,ijtwerk
'Merz' nr. 4, juli 1923
397
Fragment uit 'Bezette Stad' (P. v. Ostayen)
399
Beelden uit expressionistische films
435 -43 6
Albert Francois ontvangt de Europese Beker 1962
447

PORTRETTEN
Robert Baccarne
454
Bela Bartok
401
Leon Bekaert
54
Fernand Bonneure
374
F. R. Boschvogel
44 6
Mr. Alfons Botte
448
Paul Bourgois
Lionel Bowman
244
202
A. F. B. Burger
Kan. Arth. Camerlynck 4o
E. P. Frans Claerhout 263
Andre Claeys 455
Prof. Dr. Abel Coetzee 211
Dirk Coster
394
Lieven Colardijn
443
Marcel Coolsaet
46
Felix Dalle
274 -45 6
Antoon Decandt
46
Jan De Clerck

(met Permeke)
115
De Groote-Tanghe G. 277
H. E. Pater 0. Degryse 188
Jan Deloof
375
Andre Demedts
110
Lucien Dendooven
45 6
Steven Depuydt
276
Jules De Sutter, Gust.
De Smet en Permeke 423
117
Christine D'haen
220
Dr. I. D. du Plessis
376
Klaus R. Evers
212
Elizabeth Eybers
Dr. Joos Florquin en
Frans Masereel
429
August Geldhof
371
Fred Germonprez
186
Door Gevaert
2 79
Emiel Jacques
1 93
212
Uys Krige
De eerste Latemse groep
in 1899
419

Rik Laloo
45
372
Pieter Malbrancke
Maurice Maes
51
121
Marcel Matthijs
Alfons Moortgat
50
Antoon Morel
45 6
Constant Permeke en
Oscar Jespers
423
Constant Permeke 4 19-4 24
Ghislain Pouseele
22
Louis Sourie
44 1
Jozef Storme
272
August Strindberg
395
Dr. Achiel Stubbe
42
Lia Timmermans
455
Edgard Tytgat
425
Eugeen Uten
9
Lieve van Damme
377
August Vandecasteele
(met S. Streuvels)
124
Prof. C. M. van den
Heever
220
P. Vanderstichelen
203
Anton van de Velde
434
Marie-Christine Van
Dorpe - Huybrechs 277
Adhemar Vandroemme 277
Maurice van Essche 259
Gustaaf Van Geluwe
(met Marie en
Johnny Permeke)
444
Joris Vanhaelewyn
456
Prof. Dr. E. van
Heerden
223
Julien Van Remoortere 454
Arnold van Wyk
245
N. P. van Wyk Louw
211
Karel Van Wijnendaele 48
Pierre Verbeke
116
Dr. H. F. Verwoerd
201
.

.

Prof. Dr. Charles Moeller : Kunst en arbeid in de
buitenlandse roman van de twintigste eeuw
Dr. Albert Smeets : Dr. Achiel Stubbe, provinciale
prijs voor het essay 1961
Dr. Albert Smeets : Vlamingen in de Neff-Antologie
Willy Spillebeen : Emmanuel Looten
Jozef Storme : In memoriam Louis Sonde
Drs. Fred Teurlinckx : Pers en uitgeverij in Zuid-Afrika
Remi Van de Moortel : Jonge Westvlaamse Poezie
Urbain van de Voorde : Literair en artisitiek expressionisme
Prof. Dr. Ernst van ,Heerden : Essay, kritiek en tijdschriften in Zuid-Afrika
Dr. Marcel van Houtryve : Het Gulden. Vlies in de
Bourgondische Literatuur
Antoon Viaene : De Toren en de Bard
Albert Westerlinck : Hulde aan Andre Demedts
X : Christine D'Haen, interprovinciale prijs voor poezie
X : Provinciale Prijzen voor Letterkunde 1962

140

44 1
225
372

225

338
37
110
117
454

2

18

34

stenaar

Antoon vander Plaetse : Buitenlandse invloeden op
het expressionistische toneel in Vlaanderen na 1918
X.: Bij de opvoering van Paul Claudels ' De Boodschap van Maria' te Tielt

450
1 75

43 2
273

VARIA

Aug. J. Bal : Creatief Werk - Creatief Leven
Arsene Bultinck : Het leven in Zuid-Afrika
Lucien Dendooven : In memoriam Michiel English
Dr. Jos. de Smet : De Schat van de Orde van het
Gulden Vlies

Fernand Etienne : Hoe beleven wij dit jaar het H.
38o
274
281
70

66
205
1 44

298

G. Gyselen : De Nationale Fotowedstrijden voor de jeugd 78
Prof. Dr. B. F. Nel : Onderwijs in Zuid-Afrika
247
Joz. Noreille : Vorming als creatie
88
Lorenz Schultz : Radio en Afrikaans
252
Wilfried Smis : Creativiteit in het Gezin
86
Prof. Dr. Egied I. Stubbe De Vliesridders, geest en
R. Totte : Kadervorming voor Creatief Werk
Louis Vandenbrande : Vlaamse Kunst in Zuid-Afrika
F. van de Poel, S.J. en A. Verscheure : Diepere Godsdienstbeleving door Creativiteit

TONEEL * BALLET
Bloedspel te Brugge ?

109

Jozef Storme : Het Gulden-Sporenspel te Kortrijk
Antoon vander Plaetse : De sociale rol van de kun-

statuut van de Orde

Dr. L. Devliegher : De Restauratie van het Belfort

Fred Germonprez : 'Het half gezicht' van Felix Dalle
Fred Germonprez : Kortrijk : Guldensporenfeesten 1962
Eva E. Gerretsen : Verbale en lichamelijke expressie

272

394

Dr. Luc Danhieux : Opkomst en bloei van de Belte Brugge
Het Stadhuis te Thorn (Polen) en Vlaanderen

woo rd en gebaar
'

42
121
52

ARCHITECTUUR
forten, hun betekenis

H.D. : 'In Gods Handen' van Jozef Storme
Wanda Reumer : Akademie voor expressie door

293
98
258
82

Roland Verhavert : Het Caligari-Signaal
Arthur Verthe : Een eeuw Westvlaamse Scheutisten
Antoon Viaene : De Orde van het Gulden Vlies,

434
187

laatste ridderparade van het Wester
X : In memoriam Leon Bekaert
XX : Vakliteratuur : Boek- en tijdschriftbesprekingen

352
54

register van illustraties
Omslagillustraties : 61 : Renaat Bosschaert - 62 : Geert
Vanallemeersch - 63 : Fernand Leger - 64 : X - 65 : Andre
de Smedt - 66 : Roger Vansevenant

Kasimir Malevitsch : De houthakker
Hubert Malfait : Oogst (143) - Het Gesprek (412)
Frans Masereel : Allen Broeders (157) - Herinnering

172

aan Gent (157)
SCHILDERIJEN * TEKENINGEN

Walter Battiss : Vissers en ruiters
261
George Boys : Stillevenvormen
239
Jan Brusselmans : De mansarde
1 59
Arno Brys : Noordzeevisser
162
Massimo Campigli : De arbeid
1 45
Marc Chagall : De revolutie
151
Honore Daumier : De 'Rue Transonain' 15 april 1834
1 47
Gust De Smet : De Lente
412
A. Dessenis : Portret van Gustaaf Van de Woestijne
417
Jules De Sutter : Rustende boer
1 55
Leon Frederic : De sintels
1 59
Door Gevaert : Chitine
28o
Jan Gossaert : Graaf Floris van Egmont
315
Goya : De Hertogin van Alva
406
Marcel Gromaire : De maaier (143) - Boer ( 171 )
Renato Guttuso : Mars der Siciliaanse boeren
1 47
Cecil Higgs : Zeevormen
233
Adolf HOlzel : Compositie over een Belgisch thema
4 10
Gerard Horenbout : Maximiliaan I
313
Emiel Jacques : Roten (193) - Weven (193)
Wassily Kandinsky : Berglandschap met kerk
4 09
Kirchner : Czardas-danseressen
407
lathe Kollwitz : Het einde (168) - Werkloos (169)
Eugene Labuschange Uitgestrekte oppervlakte
2 34
Eugene Laermans : Alcoholisme (157) - De Werkstaking (161)
Octave Landuyt : Studie voor petroleum
1 37
Maggie Laubser : Portret
237
Jacques Le Boucq : Filips de Goede en K. de Soute 3 04

Matisse : Tabac Royal
Franz Marc : Het blauwe paardje
Meester van de Legende van Maria-Magdalena : Jean

406
408

de Luxembourg (308) - Filips de Schone (3o9)

Meester van de Lucia-legende : 0. L. Vrouw en maagden
Retabel van Sint-Niklaas

Meester van de Vorstenportreten : Engelbert II
Geo Mommaerts : Vissers
Wilhelm Morgner : Hemelvaart
Edvard Munch : De houthakker (139) - De terugkeer

19
19
311
161

43 1

der arbeiders (167)

Marcel Notebaert : Antiarbeid
Georgina Ormiston : Opwinding
Constant Permeke : De oogster (153) — Het zwarte

1 53

233

brood (154) - Schilderij (412)
215
Pierneef : Zuidafrikaans landschap
Diego Rivera : Bouwers
1 73
Georges Rouault : De Miserere (135) - De uittocht (170)
23o
Lawrence Scully : Rituele dans
231
Gerard Sekoto : Afrikaans dorp
239
Cecil Skotnes : Vulkanisch kasteel
Rik Slabbinck : De kranen
1 37
Maud Sumner : Naakt
237
M. I. Toidse : J. W. Stalin bij de Rion-dam
1 73
Jan Toorop : De werkstaking
167
August Vandecasteele : Het Lijsternest
123
Albijn van den Abeele : Klein winterlandschap
417
Lucien Vandendriessche : Versteende machine
119
Frits van den Berghe : De arbeider te midden van de over-

vloed (165) - Tekening in Oost-Indische inkt (165)

- De
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VERRUIM UW " K U N S T B E Z I T "

VERZAMEL DE PUNTEN SOUBRY
Elke heerlijke schotel deegwaren SOUBRY brengt u een stapje dichter bij
het bezit van

260 prachtige kunstreproducties in kleuren van beroemde
meesterwerken,
door het verzamelen van de punten welke op alle verpakkingen van de
SOUBRY produkten staan.
In ruil van 40 PUNTEN SOUBRY ontvangt u gratis een map met 4 prachtige kunstreproducties ( f o r m a a t 2 8 / 2 2 c m . ) van een b e r o e m d

meester.

Voor elke collectie SOUBRY bestaat een prachtig kunstalbum.
Op verzoek wordt u de volledige lijst
alsmede van de r u i l b u r e l e n bezorgd.

Alle

deegwaren

zijn

gewaarborgd

der

ZONDER

reeds

verschenen

ENIGE

mappen,

KLEURSTOF
ETen.J.SOUBRY-ROESELARE

