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Pieter
Bruegel
de oude
De biografische gegevens
over Pieter Bruegel zijn
niet zo talrijk. Bovendien
zijn zij niet altijd betrouwbaar. De voornaamste
bron is het ' Schilderboeck' van Karel van
Mander, dat niet steeds
betrouwbaar is : van Mander schreef meer dan
dertig jaar na Bruegels
dood; als naar het
Noorden uitgeweken
Westvlaming bezit hij
wellicht niet altijd de
nodige informatie of zelfs
kan zijn visie op mensen
en dingen in Vlaanderen
wat vertekend zijn;
bovendien vertoont hij
een uitgesproken voorkeur voor pittige anekdoten, waarvan de gegrondheid uiteraard soms
tvvijfelachtig is. Ook over
de datering van een aantal werken van Bruegel
bestaat betwisting.
Belangrijke data uit het
artistiek, politiek en
godsdienstig leven werden
in deze tabellen ingelast
om het geestelijk klimaat
waarin zich het leven van
Bruegel afspeelde te
verduidelijken.

Leven en werken

Chronologisch
overzicht

met Rome. t Quinten
Metsys (Antwerpen,
overgangsfiguur)
1531 Maria van Hongarije,
zuster van Karel V, landvoogdes der Nederl.
1533 t Jan Gossaert van
Mabuse (Middelburg,
romanist)
1535 Thomas Morus en andere

Pausgetrouwen door
Hendrik VIII ter dood
1536

Vorming bij Pieter Coecke
van Aelst
±1540

152e

1530

Geboren uit boerengeslacht in Brabant ' niet
wijt van Breda op een
dorp gheheeten Brueghel '; bij Breda (N.-Br.)
ligt geen dorp van die
naam, wel bij Eindhoven
en ook bij Bree (Lat.
' Breda ', maar ligt in
Loon).

Duitse adel verplettert
boerenopstand met
Luthers instemming.
Luther voor de rijksdag te
Augsburg; definit. breuk

Bruegel te Antwerpen.
Als leerling opgenomen in
gezin van P. Coecke
(1502-1550): schilder,
plaatsnijder, beeldh.,
arch., gevormd door Bar.
van Orley hofschilder van
K. V en later zelf hofschilder, zeer ontwikkeld
en bereisd (Italie, Tunis,
Turkije), renaissancist.

t Joost van Cleef
(Antvv., romanist)
±1542

Geboorte en kinderjaren
±1525

gebracht.
t Erasmus (Bazel) Michelangelo ' Laatste
Oordeel' (Sixt. kap.)

P. Coecke begint Nederl.
vertaling van groot werk
over bouwk. van S. Serlio,
dat Ital. renaiss.-bouwk.
in Europa verspreidt (7
delen).

t Barend van Orley
(Brussel, romanist) Eerste jezuieten in de
Nederlanden (Leuven)
1544

P. Coecke vestigt zich te
Brussel ' in de Schillepad ' aan de Lomberdvest.

Wilhelmus gr. v. NassauDillenburg-Katzenelnbogen wordt bij erfenis pr.
V. Oranje en voornaam
edelman; verlaat Duitsland
en wordt uiterl. katholiek.
1547

Coecke organiseert
ontvangst te Antwerpen

van latere Philips II,
waarover hij prentenboek
'De triumphelycke
Incompste' zal uitgeven.

1548

1550

wrschl. zelfs tot Napels
en straat van Messina
(tekeningen). Even weinig
als door Coeckes
Italianisme wordt hij door
Ital. kunst diep beroerd,
hoewel hij ontleningen zal
doen.

Prins Philips laat bij adel
en yolk zeer slechte
indruk.
Karel V geeft aan Zeventien provincien zeltst.
statuut in het Rijk.
Coecke sterft te Brussel;
zijn weduwe, de miniaturiste Mayken Verhulst,
publiceert wat later zijn
prenten 'Les mceurs et
fachons de faire des
Turcz...' (1553). Bruegel
werkt o.m. voor Claude
Dorisi (Retabelluiken te
Mechelen).

Einde van de eerste zittijd
van Concilie van Trento.
1553

Streng plakaat van K.V
tegen ketterij, dat zeer
matig zal toegepast
worden (Prof. Geyl).
Michelangelo 'Bekering
van Paulus' - Pieter
Aertsen 'Boerenfeest'.

Tekenaar voor de
koperplaatsnijders
H. Cock e. a.
1551 'Peeter Brueghels' als
vrijmeester ingeschreven
in de 'Liggeren' van
Antwerpse St.-Lucasgilde.
Tot 1559 hoofdzakelijk
tekeningen voor gravures
vooral voor een zijner
vroegere meesters (?)
Hieronymus Cock (15071570), beroemd Antwerps
etser; deze opende in
1546 befaamde kunsthandel 'in de vier Winden',
met vooral werk van of
naar Ital. renaissancisten.
Ook Ph. Galle, P. van der
Heyden en F. Huys
graveren veel naar
Bruegels tekeningen en
schilderijen.
1552 Bruegel reist over Lyon
en Monte Rosa naar Italie,

Br. verblijft te Rome;
tekening van 'Ripa
Grande'. Omgang o.m.
met Kroat. miniaturist
Giulio Clovio (Glovicic),
die in dienst was v. kard.
Aless. Farnese. Terugkeer
over Venetie (ontmoet
Titiaan ?), Brennerpas en/
of St.-Gothard, Rijnland,
naar Antwerpen. Vele
'vedute' en etsontwerpen
voor H. Cock. Begint
schetsen 'naer 't leven'.

Bouw van villa Giulia te
Rome door Vasari, die in
1550 zijn 'Vite' van
kunstenaars uitgaf.
1554 Terugkeer te Antwerpen.
Omgang en wandeltochten
ten lande met de Nurenbergse handelaar Hans
Franckert tot dezes terugkeer enkele jaren later.
H. Cock begint uitgave
van etsen naar L. Lombard
(manierist).

Frans Floris (de Vriendt,
manierist) 'Val der
Engelen'.
1555

H. Cock geeft reeks
'grote landschappen' uit
naar tekeningen van
Bruegel.

Vrede van Augsburg en
troonafstand van Karel V.
Willem v. Or. ridder van
het Gulden Vile.
1556

Bruegel begint sterk de
invloed te ondergaan van
het werk van Jeroen
Bosch (t 1515), waardoor
hij 'Pier de Drol' wordt
(C. V. Mander). Aldus in
de tekeningen (en ernaar

door Cock
Cock uitgegeven
uitgegeven
prenten) :'Verzoeking
'Verzoeking
prenten)
de H.
H. Antonius',
Antonius',
van de
van
'Grote vissen eten
eten kleine',
kleine',
'Grote
'De ezel op
op school'.
school'. In
In die
die
'De
periode
situeert men
men ook
ook
periods situeert
sohilderij 'De
'De val
val van
van
het schilderij
Icaros'.
Icaros'.
1557 Tekeningen
Tekeningen 'de
'de seven
seven
1557
Schildert 'Land'LandSonden'. Schildert
sohap
met zaaier'.
zaaier'
schap met
.

Lamoraal
Egmont
Lamoraa! van Egmont
hoofdbewerker van zege
zege
van
van St.-Quentin
St.-Quentin en
en later
Grevelingen.
Michlel van
van
Grevelingen. -- Michiel
Coxie (manierist,
(maniërist, tt Mechelen
1592) maakt op last
last
len 1592)
van
copie V.
v.
van Philips
Philips 11
II copie
het Lam-Godsretabel.
Lam-Godsretabel.
1558
Bruegel heeft
heeft in
in die
die
1558 Bruegel
jaren omgang
jaren
omgang met veel
humanisten,
waarvoor zijn
zijn
humanisten, waarvoor
schilderijen
tekeningen
schilderijen en tekeningen
bestemd
bestemd zijn
zijn zoals
zoals de
cosmograaf Abrah.
Abrah.
Ortelius
mlssohien
Ortelius en
en misschien
Coornhert
Coornhert en
Granvelle.
o.m.
Granvelle. Tekent o.m.
'de AI-ghemist'
AI-ghemist' (satire
(satire van
van
alchemie ?),
7), 'Laatste
'Laatste
oordeel', 'Elek'.
tt Karel
Tudor
Karel V en Maria Tudor
(kon.
v. Engel.
Engel. en
en echtg.
echtg.
(kon. V.
van
Philips 11).
van Philips
II).

De
tiJd der
der grote
grote
De tijd
schilderwerken
schllderwerken
1559
Naasttekeningen
tekeningen zoals
zoals
1559 Naast
'De
deugden', meer
meer
'De zeven deugden',
en
mee'r schilderijen
schilderijen baen meer
bestemd uitsluitend
uitsluitend voor
voor
private
private verzamelingen;
aldus 'Strijd
'Strijd tussen Vasten
Vasten
en Vastenavond',
Vastenavond', 'De
'De
spreuken'.
Granvelle
vrede
Granvelle bewerkt vrede
van
Cateau-Cambrésis.
van Cateau-Cambresis.
Philips
11 verlaat
Philips 11
verlaat definitief
de
Nederlanden en
en eist
eist
de Nederlanden
strenge
toepassing der
strenge toepassing
plakaten.
zuster
plakaten. Zijn
Zijn zuster
Margaretha
van Parma
Parma
Margaretha van

wordt landvoogdes;
landvoogdes;
wordt
Wil/em
v. Oranje en
en
Willem V.
Egmont stadhouders.
stadhouders.
vrienden Ph.
Ph.
1560 Bruegels vrienden
Galle, Ortelius
Ortelius en
en MercaMercaGalls,
tor maken
vrede
tor
maken na
na de vrede
met
Fr. een
een tweejaarlijkse
tweejaarlijkse
met Fr.
dit land.
land. In
In deze
deze
reis
in dit
reis in
jaren werkt
jaren
werkt Br.
Br. aan
aan een
reeks 'Zonneland'ZonnelandH. Cock
Cock
schappen'. H.
schappen'.
brengt
brengt prenten
prenten naar
naar de
'Zeven deugden'.
, deugden'.
Hervorming
Hervorming der
der NederJandse
landse bisdommenindeling.
1561
'Kinderspelen'
1561 'Kinderspelen'
Te
Antwerpen luisterlijk
luisterlijk
Te Antwerpen
landjuweel
en eerstesteenlandjuweel en
legging
van het
het stadhuis.
stadhuis.
legging van
Te
Brugge beeindigt
beëindigt Ed.
Ed.
Te Brugge
de
zijn'Testament
'Testament
de Dene
De. zijn
Rhetoricael'
de
Rhetoricael' en
en sterft de
romanist
Lance/oot BlonBlonromanist Lanceloot
deel.
Reisvan
van Bruegel
Bruegel naar
naar
1562
1562 Reis
Amsterdam
(7).
Amsterdam (?).
'Val
engelen',
'Val van
van de
de boze engelen',
'Triomf
dood',
'Triomfvan
van de
de dood',
'Saüls zelf'DuIIe
'Dulle griet',
griet', 'Saills
moord'.
Verspreiding
Verspreidingvan
van het
het Calvenisme
venisme wordt
wordt in
in deze
jaren intenser,
intenser, spilt
spijt
jaren
meerdere InquisitieInquisitiegedingen
gedingen en
en terechtstellingen.
Brussel
1563
Bruegel huwt
huwt te Brussel
1563 Bruegel
op
Pasen in
in de
de KapelleKapelleop Pasen
kerk
jongere
kerk de
de veel
veel jongere
Mayken
dochter
Mayken Coecke,
Coecke, dochter
van
van Pieter
Pieter Coecke
Coecke en
Mayken
Mayken Verhuist,
Verhuist, die
die eist
dat
Brussel zou
zou
dat hij
hij zich
zich te Brussel
vestigen
'opdat hij
hij mocht
mocht
vestigen 'opdat
verg
heten dat vorighe
vorighe
vergheten
Meysken'
Mander).
Meysken' (C. van Mander).
Hij
rijke
Hij bewoont
bewoont een rijke
buurt,
buurt,de
de Hoogstraat.
Schildert
Schildertde
de grote
grote en
en de
kleine
'Toren van
van Babel'
Babel'
kleine 'Toren
en
de'Vlucht
'Vluchtnaar
naarEgypte'
Egypte';;
en de
tekent
'Vette en
tekent o.a.
o.a. de 'Vette
de
keuken'.
de magere keuken'.
1564
Geboorte van
van Bruegels
Brue'gels
1564 Geboorte

zoon
Pieter Bruegel
Bruegel de
de
zoon Pieter
Jonge (de
(de Heise,
Helse, vader
vader
Jonge
van
van twee
twee schilders en
schoonvader van
van David
David
Teniers). 'De
'De kruisdraging',
kruisdraging',
'Aanbidding
Wijzen',
'Aanbidding der Wijzen',
'De
kindermoord' (ver(ver'De kindermoord'
loren).

Kard.
Granvelle, een der
der
Kard. Granvelle,
voornaamste
Bruege/voornaamste Bruegelverzamelaars,
verzamelaars, wordt
wordt door
toedoen
de
toedoen van
van Oranje
Oranje uit de
Nederlanden vveggezonweggezonden.
tt Calvijn
Vesalius.
Calvijn en Vesalius.
'DeKindermoord'
Kindermoord' (repliek),
(repliek),
1565
1565 'De
'De
maanden' ('Jagers in
in
'De maanden'
de sneeuw',
sneeuw', 'De
'De duistere
duistere
dag',
'De hooioogst',
hooioogst', 'De
'De
dag', 'De
korenoogst',
'Terugkeer
korenoogst', 'Terugkeer
van
van het vee').
Gezantschap
Egmond
Gezantschap van
van Egmond
bij Ph.
Ph. 11.
II.
1566
N. Jongelinck,
Jongelinck, Antwerps
Antwerps
1566 N.
koopman,
koopman, geeft
geeft 16
Bruegelschilderijen
Bruegelschilderijen als
borg
vriend.
borg voor
voor een vriend.
'De volkstelling', 'Predi'Prediking
king van
van Johannes
Johannes de
Doper',
Doper', 'Bruidsdans'.
Gebruikmakend
Gebruikmakend van
van optreden
treden van
van 'Eedverbond
der
voor verder edelen'
edelen' voor
zachting
zachting der
der plakaten
plakaten bezetten
zetten Calvinisten
Calvinisten vele
kerken;
aanleiding
kerken; geeft aanleiding
tot
woeste plunderingen
tot woeste
en
vernielingen vooral
en vernielingen
door
door gepeupel,
gepeupel, misnoegd
om
toestand; beelom soc.
soc. toestand;
denstorm
denstorm wordt
wordt algemeen
afgekeurd
afgekeurd (aug.).
(aug.). Klein
calvinist.
Antcalvinist. leger
leger bij Antwerpen
verslagen.
werpen verslagen.
1567
Reeks levenslustige
levenslustig,e schilschil1567 Reeks
derijen:
'Boerenbruiloft',
derijen: 'Boerenbruiloft',
'Boerendans',
'Het luyluy'Boerendans', 'Het
lekkerlandt',
lekkerlandt', 'Kermis'.
'Kermis'. Ook
'De
'De bekering
bekering van
van Paulus'.
Alva
bestraffing naar
Alva ter
ter bestraffing
de
Nederlanden gestuurd,
gestuurd,
de Nederlanden
zodat
Oranje terugkeert
terugkeert
zodat Oranje
naar
Lutheranaar DuitsI.
Duitsl. en
en Lutheranisme.
nism°. Instelling
Instelling van
van de

Bloedraad;
Bloedraad; onmeedogend
onmeedogend
schrikbewind.
schrikbewind. Egmont en
en
Hoorn,
Hoorni split
spilt hun
hun trouw
trouw
aan
aan Spanje
Spanje en
en Rome,
Rome,
aangehouden.
Geboorte van
van Bruegels
Bruegels
1568 Geboorte
tweede zoon Jan
Jan (Jan
(Jan Br.
Br.
de Oude,
Oude, de
de Fluwelen;
Fluwelen;
copieerde
copiëerde veel
veel werken
werken van
van
Pieter de 0.;
Pieter
0.; hofschilder
hofschilder
van Albr.
en lsab.,
van
Albr. en
Isab., vader
vader
van Jan
Jan II
van
" de J. en
en grootgrootvader
vader van vijf
vijf schilders).
schilders).
'De vluchtende herder',
herder',
'De nestendief',
'De
nestendief, 'De
'De
kreupelen' (of
(of 'De bedekreupelen'
bedelaars'), 'De mensenhater',
laars'),
mensenhater',
'De ekster
ekster op
op de
'De
de galg'
galg'
(satire op
op kwaadsprekerij).
kwaadsprekerij).
Onbesuisde inval van
Onbesuisde
van
Oranje bezegelt
Oranje
bezegelt lot van
van
Egmont
Hoorn, die op
op
Egmont en
en Hoorn,
het schavot sterven.
sterven.
Katholiek en calvinist
Katholiek
calvinist
eendrachtig
Spanje.
eendrachtig tegen Spanje.

Het
einde
Het einde
Bruegel krijgt
krijgt opdracht
opdracht v.
v.
1569
1569 Bruegel
Brussels
Magistraat voor
voor
Brussels Magistraat
schilderijen
reeks over
schilderijenreeks
over het
graven
Willegraven van
van de Willebroekse
vaart. Laatste
Laatste
broekse vaart.
schilderij
storm'.
schilderij 'De storm'.
Sterft
Sterftop
op 55 (?)
(?) sept.; begraven
in Kapellekerk,
Kapellekerk,
graven in
waar
waar Jan
Jan Bruegel
Bruegel een
grafmonument zal
zal plaatgrafmonument
plaatsen,
met schilderij
schilderij van
van
sen, met
P.P.
P.P. Rubens.
Marnix
St.-Aldegonde
Marnix van St.-A!degonde
publiceert
'Den
publiceert pamflet
pamflet 'Den
Byencorf der H. Roomsche
Byencorf
Roomsche
Kercke'.
Kercke'.
1578
Dood van
van Mayken
Mayken Coecke.
Coecke.
1578 Dood
Dr. Albert
Albert Smeets
Dr.
Smeets

Pieter Bruegel
Inleiding
zich heeft prijsgegeven en ook verscho/en.
Bruegel komt mij thans nog raadselachtiger voor dan
lk zal me beperken tot het opsommen van enkele
vijfentwintig jaar ge/eden, toen ik mij lange tijd in
gemeenplaatsen die alien die zich met Bruegel
hem verdiepte en met grote overgave en liefde mijn
bezighouden kennen, maar die dan toch, bij de
boek ' Bruegel en het Nederlandsche Manierisme'
herdenking van de vierhonderste verjaring van zijn dood,
schreef. lk heb toen vooral gepoogd, aan de
in 1569, in herinnering molten gebracht worden.
hand van de analyse van zijn kunstvorm, — van het
De grootheid van een kunstenaar hangt in de eerste
geniale in zijn uitdrukkingswijze, in zijn wijze van
plaats of van de diepten die hij peilt, van het
zijn
componeren, van tekenen en van schilderen
onverklaarbare dat hij oproept. We spreken slechts
uitzonderlijke betekenis aan te tones. lk weet dat ik
in zeer uitzonderlijke gevallen van een genie. En Bruegel
toen niet nagelaten heb, — het kan trouwens niet
is een dusdanige. Met Van Eyck, Bosch, Rubens en
anders, want elk van zijn schilderijen is een
Bruegel bezit Vlaanderen vier van de allergrootsten
onuitputtelijk kijkboek, dat men poogt van het eerste
die de schilderkunst van het Westen ooit voortbracht.
naar de diepere,
tot het laatste detail te ' lezen'
menselijke zin van zijn voorstellingen te tastes en ik heb Het genie is begenadigd met de uiterst zeldzame en
ook toen gehandeld over zijn macht van psychologisch onverklaarbare gave zich aangetrokken te voelen
tot de laatste geheimen van het /even, in de mens en
doordringen in het hem boven alles steeds meer en
meer boeiende en onbegrijpelijker voorkomend raadsel in de schepping. Tevens is het bezield met het vermogen
het beleefde in kunstwaarden van even uitzonderlijk
dat de mens is. Maar had ik er nu de tijd toe, dan
gehalte gestalte te geven. Zijn werk heeft de betekenis
zou ik een tweede maal over hem schrijven en hem
pogen te benaderen vanuit de hoek van de behandelde van het re/aas van een ontdekkingstocht, waarbij
hij steeds verder schrift:It of steeds opnieuw het
stof, vanuit de onderwerpen die hij behandelt, met
getuigenis aflegt van het wonderbaarlijke dat hij
nadruk op de eigentijdse, XVIe eeuwse zin die eraan
geschouwd heeft, en dat voor de mensheid de
vastzit. lk weet voorop, dat een poging tot grondige
waarde heeft van een boodschap, van een openbaring.
benadering in die zin mijn inzicht zou verdiepen,
Hoe wezenlififer hij de laatste levensvragen aanraakt
maar evengoed weet ik, dat ik finaal weer voor
en oproept, hoe groter hij ook boven zijn tijd
hetzelfde raadsel zou staan. Eigenlijk voor een dubbel
uitgroeit, hoe meer kansen er ook bestaan, dat zijn
raadsel : vooreerst voor de geheimzinnige mens
boodschap voor alle tijden geldig wordt en door de
die door Bruegel als een echt camera-man vanuit alle
komende tijden bestendig als waardevol wordt erkend.
hoeken werd bestormd, maar waarvoor hij, tegen
Dat de grootheid van het genie niet steeds dadelijk
het einde van zijn leven, even radeloos, even
door de tijdgenoten erkend wordt, weten we : voor
verbijsterd stond als in den beginne; en vervo/gens
voor het even groot, tweede raadsel : voor Bruegel ze/f, Bruegel was dit het geval, ondanks de enorme
populariteit die zijn werk gaandeweg na zijn dood
als mens. Hoe hij was, welke vragen hij zich gesteld
genoot en die blijkt uit de honderden kopieen en
heeft en we/k zijn antwoord was op de ' laatste
replieken van zijn werk die naderhand ontstonden,
levensvragen' waarvoor elk mens, maar een genie als
maar waarin, en dat is dan weer onthutsend, nagenoeg
hij, in de eerste plaats, gesteld wordt. En dat hij ze
niets
van zijn grootheid is weer te vinden. Men heeft
gesteld heeft, straalt als een evidentie uit zijn oeuvre.
hem gewoonweg niet begrepen ! Thans wordt hij als
We weten over zijn /even bitter weinig en er is
een der allergrootsten geprezen, maar het is niet
geen enkel geschrift van zijn hand, waarin hij lets
uitgesloten, dat hij weer op een bepaald moment,
van zijn levensovertuiging of lets van zijn leven
wanneer
zijn boodschap minder ' actueel' zal aandoen,
heeft medegedeeld. We worden steeds naar dezelfde,
weer
een
tijd op de achtergrond verdwijnt !
enige, maar ongelooflijk rilke schat verwezen zijn
De dubbele gave van het peilen der diepten en van
werk, zijn tekeningen en zijn schilderijen, waarin hij

de macht tot uitbeelden is niet het enige bij het genie.
Even fenomenaal is zijn geesteskracht, zijn geestesluciditeit. De superieure intuitie van zijn intelligentie is
steeds onthutsend en openbaart zich in dubbele
zin. Zowel in de graad van het doorgronden en
doorschouwen van het leven als in de hoedanigheid
van de op magistrale wijze aangewende uitdrukkingsmiddelen.
En verder heeft het genie nog als eigenschap:
de deelachtigheid van de gehele mens aan het
fenomeen' kunst', heel in 't bizonder van het' hart',
van de liefde, van de innerlijke bewogenheid, de
opgetogenheid, de vreugde en de smart, die zijn oeuvre
tot een openbaring maken die een boodschap is
van hoogste geluksstaat.
En tenslotte is het genie, als openbaring van het
leven in de veelzijdige betekenis, zoals we het
omschreven, zo uitzonderlijk en zo hoog verheven boven
het middelmatig kunstenaarschap, dat we het steeds
een meteoor noemen: onverklaarbaar is het, voorbeeld
en toonbeeld, doch onnavolgbaar en 'einmalig '.
Hebben we aldus Bruegel als genie 'in abstracto'
gesteld, dan hoeven we hem thans in zijn tijd te
zien, halverwege in het verloop van de xvr eeuwse
Vlaamse kunst, want zijn vrij kortstondige activiteit
loopt van 1552 tot 1569 en, wanneer men zich tot
zijn geschilderd oeuvre beperkt, dat hem in de volste
ontplooiing van zijn mogelijkheden toont, van
1559 tot 1569. Is hij, zoals vermoed wordt, omstreeks
1525 geboren, dan was hij geen 50 jaar oud toen
hij in 1569 stierf.
De xvr eeuw, de eeuw van de hervorming en van
het aantredend humanisme, was voor de Vlaamse
schilderkunst een uiterst bewogen en onzekere tijd,
beheerst door twee tegen elkaar strevende kunstbewegingen. Enerzijds is er de bestendiging van de eigen
tradities, die van Van Eyck en over Bosch verder
leidt, en anderzijds is er het romanisme of italianisme
dat van de ' navolging' van de Italiaanse hoogrenaissance het impuls der vernieuwing verwacht.
Wanneer Bruegel in 1552 naar Italië trekt, mag men
veronderstellen dat hij van een verblijf in Italië
alle heil verwachtte en het wonder is wel geweest,
dat alsdan zijn geniale kunstenaarsbegaafdheid
definitief is doorgebroken, maar evenzeer dat de
Italiaanse kunst hem toen volstrekt onbewogen en
onbeïnvloed liet. Hij zou integendeel de meest
Vlaamse van alle schilders worden en de stroming
Van Eyck - Bosch - Bruegel bewerkstelligen. Een
dubbele openbaring bracht hem zijn Italiëreis.
Vooreerst zijn tocht doorheen de Alpen. Toen hij het
bergland ervaarde als het machtigste getuigenis
van de kosmische krachten die werkzaam zijn in
de schepping. Van dat ogenblik af komt de natuur hem
voor als levend en bezield, als van binnen naar buiten
geboetseerd door gistende krachten, die het
voortdurende worden en veranderen in haar uiterlijke
2

verschijning verklaren. Het' wereldbeeld' krijgt voortaan
bij hem (zoals weleer bij Van Eyck, de stamvader
van de Vlaamse schilderkunst) vaste gestalte:
dank zij het gebergte zal het zijn imponerend,
synthetisch totaalbeeld verkrijgen. Wanneer hij later,
in zijn Maandbeelden, in de verheerlijking van de
wentelgang der seizoenen in eigen land, zijn
schoonste hymne aan de natuur zal uitzingen, zal het
toegevoegde gebergte eraan herinneren, dat het
Vlaamse land weliswaar het innigste, maar niet het
imponerendste deel is van de kosmos.
De tweede beslissende belevenis, bij zijn terugkeer,
werd de ontdekking van de intieme schoonheid
van zijn eigen land, van het Kempisch en het Brabants
landschap en van het volk dat er leeft. De kleine
mens, ongelooflijk wakker en beweeglijk, die hij met
ontroerende kinderlijke verwondering en bewondering
ontdekt, de kleine mens, voortgedreven door een
geheimzinnige 'motor' die zijn psychische en
fysische gedragingen veroorzaakt, onbegrijpelijk
in zijn doen en laten, een vat van tegenstrijdigheden,
onweerstaanbaar aantrekkelijk. Bruegel zal de
mens tot zijn dood toe met dezelfde belangstelling
en verbazing aanstaren. De mens zal voor hem het
grote mysterie blijven en wanneer hij hem een
enkele keer, zoals in zijn Maandbeelden, als boer, in
innigste samenhang met de natuur ziet, probleemloos,
zal gejubel aan zijn hart ontstijgen.
We noemden Bruegel de meest' Vlaamse' van onze
schilders. Zijn Van Eyck, Bosch en Rubens, door hun
volstrekt en onmeedogend realisme, door hun liefde
voor het leven, door de diepe glans van hun koloriet
en door de voldragenheid van hun ambachtelijke
kennis hoogtepunten van de Vlaamse schilderkunst,
Bruegel is het daarenboven nog op een heel
bizondere wijze, omdat hij uitsluitend de mens uit
zijn omgeving, stadsmens, dorpeling en boer,
zijn land en zijn volk ten tonele voert. Het' volksleven'
vaart als een onthutsende vloed doorheen zijn
oeuvre, in een ontelbare schaar, onuitputtelijk in
rijkdom van uitzicht, van beweging en van psychologische geschakeerdheid. Hij is in dat opzicht de meest
volkse en de meest bodemvaste van alle schilders
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Het wetenschappelijk
onderzoek
van Bruegels oeuvre
De grote vissen eten de kleine

Zestig jaar zijn verlopen sinds het verschijnen
van de eerste grondige Bruegel-studie.
Ingebanden is dit werk van Rene Van
Bastelaer en Georges Hulin de Loo 1 , dat
tussen 1904 en 1907 in afleveringen van de
pers kwam, een foliant die men slechts met
beide handen kan verplaatsen. Zijn gewicht
en het ontbreken van een register maken het
raadplegen moeilijk. De overzichtelijkheid
van deze studie is niet voorbeeldig en er is
A

wel een en ander aan to merken op
sommige vertalingen die blijk geven van een
onvoldoende kennis van het Nederlands.
Dat de catalog' dienden gecorrigeerd en
aangevuld 2 is normaal. Maar men moet
erkennen dat deze monumentale bijdrage, na
zestig jaar, nog altijd onmisbaar is. De
verdiensten van deze studie warden pas
duidelijk wanneer men bedenkt dat destijds
nog bitter weinig over Bruegel was gepubli-

ceerd en dat (het fotografisch materiaal fang
niet zo overvloedig beschikbaar was als nu.
Alles bij elkaar genomen hebben de
publikaties die sindsdien verschenen - met
uitzondering voor wat de tekeningen betreft 2
- niet zo heel veel nieuw materiaal bijgebracht: slechts een paar documenten 3 ,
enkele opgespoorde werken 4 en een
verruimd inzicht in Bruegel's stijl 5 . Over de
menigvuldige interpretaties van Bruegel's
ware bedoelingen en toespelingen 6 zullen
de meningen uiteraard verdeeld zijn. De
zojuist genoemde pogingen hebben de
Boerenbruegel-image in de vakliteratuur
uitgewist, maar het heeft er alle schijn van dat
ze een oude vertekening tegen een nieuwe
(maar minder populaire) hebben omgewisseld.
Wil men het oeuvre van een groot meester
bestuderen dan stuit men dadelijk op een
zo omvangrijke bibliografie dat men geneigd
is van zijn voornemen of te zien. Is het
inderdaad zo dat over de topfiguren uit de
kunstgeschiedenis alles gezegd en
geschreven is ?
Het ware overdreven te beweren dat
ongeveer alles te herdoen is. Laten we
zeggen dat heel wat problemen eerst nu op
een minder subjectieve basis kunnen worden
onderzocht en dat derhalve ontzettend veel
te herzien is, althans indien men bereid is
afstand te doen van enkele hardnekkige
vooroordelen en sommige verouderde
standpunten 7 . Het geval Bruegel is wel een
treffend voorbeeld. Er is veel over geschreven en er blijft verbazend veel onopgehelderd.
We hebben ons tot doel gesteld in
onderhavig artikel even na te gaan hoe en
volgens welke werkmethodes de Bruegelvorsing zou kunnen bevorderd worden. Deze
bijdrage kan uiteraard niet veel meer zijn dan
een suggestie welke we aan de vakgenoten
ter overweging mededelen.
De archivalia over Bruegel zijn, zoals
eenieder weet, schaars. Het is niet uitgesloten
dat tot dusver onbekende documenten
Bruegel's levensloop, zijn relaties met
andere kunstenaars en zijn activiteit iets
duidelijker komen tekenen, maar de vooruitzichten dienaangaande zijn niet erg hoopgevend. Bruegel heeft blijkbaar weinig
gewerkt in opdracht van openbare instellingen, zodat (het weinig waarschijnlijk is dat
uit de archieffondsen ooit nog veel belangrijke
gegevens worden opgediept. Daar de hoop op

een behoorlijke oogst klein is, hoeft men niet
te verwachten dat een suggestie tot systematische opzoekingen met veel enthousiasme
zou worden begroet. Men kan dus alleen
maar hopen dat de oplettendheid van de
archiefonderzoekers de Bruegel-archivalia met
een of andere toevallige vondst komen
verrijken, zoals nog niet zo lang geleden
gebeurde 8
In principe moet er veel meer 'te halen zijn
uit een ruim opgevat historisch onderzoek
naar het verband tussen Bruegel's werk en de
eigentijdse Iiteratuur. De Rederijkersliteratuur
- inzonderheid het Rederijkerstoneel verdienen hier zeker een diepgaande studie 9 . Een
paar van Bruegel's onderwerpen, denken
we bvb aan De Laster, naar Apellesl° en
Ourson en Valentijn 11 passen zo weinig in het
Brabants-Vlaams kader van zijn oeuvre dat
men geneigd is te vermoeden dat hij bij
gelegenheid ook wel aan vreemde bronnen
putte. Dit alles zou voorzeker een tijdrovende
en niet te onderschatten opgave uitmaken,
maar men mag veronderstellen dat de moeite
niet vergeefs zou zijn.
Het is alleen langs de weg uitgestippeld door
een uiterst gestrenge historische kritiek, dat
er kans bestaat meer inzicht te krijgen in de
geest en de ware bedoelingen van Bruegel's
oeuvre 12. Bruegel is gewis dubbelzinnig.
Althans zo komt hij ons voor aan ons,
mensen van de 20ste eeuw. Men kan eindeloos redetwisten over de fundamentele vraag
of en in hoever het verleden toegankelijk en te
'begrijpen' is. Laten we deze uiteraard zeer
omslachtige kwestie terzijde. Het is ten slotte
interessanter zich te concentreren op een
uitgelezen concreet geval zoals Bruegel er
ongetwijfeld een is. Zonder 'hineininterpretieren' pogen te achterhalen hoe Bruegel's
oeuvre door zijn tijdgenoten begrepen werd
en nagaan of hij inderdaad een geniaal
denker is geweest die de barrieres van zijn
eigen tijd (bewust) wilde doorbreken, ziedaar
een vervoerende maar ook ontzaglijk moeilijke
taak voor hen die aan kunstwetenschap
willen doen. Aan het succes en aan het
falen van een dergelijke studie kan men !peter dan door welkdanige principiele discussie - ervaren wat de wezenlijke mogelijkheden zijn van het wetenschappelijk historisch
onderzoek en waar zijn grenzen liggen 13 .
Dat een Friedlander en een HUlin de Loo met
stijlkritiek merkwaardige resultaten bereikt
.

hebben, hoeft wel niet te worden betoogd.
Maar het geval Bruegel is welhaast een
schoolvoorbeeld om de beperktheid van de
stipkritische methodes te illustreren. Vrij veel
werken van Bruegel zijn gesigneerd en
gedateerd, maar de rangschikking van de niet
gedateerde stukken verschilt van auteur tot
auteur. Enkele niet gesigneerde schilderijen
warden door sommigen tot Bruegel's oeuvre
gerekend en door anderen weer van de
catalogus geschrapt. De gehele reeks
schetsen 'nart het !even' wordt uitsluitend op
stipkritische gronden gerangschikt. Het falen
van de stijIkritiek is in onderhavig geval wel
zeer treffend, vooral omdat de gesigneerde en
gedateerde stukken de evolutie als een hier
en daar onderbroken booglijn tekenen waarin
men, door stijlvergelijking, de niet gedateerde
stukken, als fragmenten van een legpuzzle,
slechts hoeft in te passen.
Wetenschappelijke methodiek veronderstelt
meteen kritiek op de gebruikte methoden zelf.
De tekortkomingen, eventueel het falen van
een methode erkennen, is geenszins een
volledige verwerping of een veroordeling van
die werkwijze.
Onder wetenschappelijk onderzoek van
kunstwerken verstaan we het aanwenden van
alle beschikbare analytische methodes die de
verschillende disciplines te bieden hebben en,
vervolgens, de synthese van de bekomen
resultaten 14 waarbij men er zich voor wacht
- zowel in het stadium van de analyse als in
het stadium van de synthese - argumenten te
zoeken die vooropgezette stellingen moeten
bewijzen 15 . Indien de traditioneel gebruikte
onderzoekingsmethodes geen antwoord brengen op sommige vragen, dan dient men na
te gaan in hoever andere disciplines behulpzaam kunnen zijn.
Het ware gewis verkeerd te verwachten dat
het laboratoriumonderzoek noodzakelijkerwijs
uitkomst brengt. Het laboratorium is geen
orakel. Om alle misverstand uit de weg te
ruimen voegen we er aan toe dat de
methodes en de resultaten van het laboratoriumonderzoek, zo mogelijk, aan een nog
strengere kritiek moeten worden onderworpen dan 'deze van het gebruikelijk (kunst)historisch - stijlkritisch - esthetisch onderzoek.
Eenieder weet dat bij deze zojuist geciteerde
methodiek de subjectiviteit een rol speelt.
De natuurwetenschappeiijke methodes
daarentegen worden o.i. te lichtvaardig voor
'exact' of 'onfeilbaar' gehouden. Anders
uitgedrukt : indien 'de laboratoriumonderzoeker zijn 'objectieve' methodes met subjectiviteit hanteert 16 , dan heeft zijn foutieve
redenering veel zwaardere gevolgen. Ze is
immers niet zo dadelijk als dwaalweg te
erkennen. Op grond van het gezag dat de
natuurwetenschappen genieten zal ze zelfs
onmiddellijk als verworven inzicht ingang
vinden. Zo kan het in principe gebeuren dat
een kunstwetenschappelijk probleem door
het aanwenden van natuurwetenschappelijke
methodes - o ironie - twintig of dertig jaar
wordt geblokkeerd.
Ziehier dan een programmaschets van
algemeen fysisch onderzoek, toepasselijk op
Bruegel's ceuvre 17
,

.
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Dit werk moet worden gezien als
de illustratie van de absurditeit
van deze wereld, aan de hand van
door mensen uitgevoerde
gekheden. Dit wordt symbolisch
verduidelijkt door de zich links
bevindende bol met kruis, de
omgekeerde wereld voorstellende.
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Als mogellike resultaten van het systematisch
fysisch onderzoek van Bruegel's oeuvre mag
men verwachten : 1. een correctie van de
catalogi"; 2. eventueel, opheldering van
onzekere Iezingen 35 ; 3. correctie en aanvulling
van de chronologie; 4. een diepere kennis
van Bruegel's token- en schildertechniek,
meteen een beter inzicht in het scheppingsproces; 5. een meer soliede basis voor de
studio van replieken on kopieen uitgevoerd
door een andere hand; 6. detectie van
vervalsingen en apocriefe signaturen; 7. meer
inzicht in de kwestie of de opschriften, die
voorkomen op de tekeningen, al dan niet als
eigenhandig mogen worden beschouwd; 8.
ontcijfering van de eigenhandige kleurnotities36 op , de schetsen 'nart het leven';
9. eventueel, materiele evidentie die er op
wijst dat bepaalde werken tot eenzelfde
reeks behoren.
Het laboratoriumonderzoek van Bruegel's
oeuvre zoals hierboven beschreven zou,
zowel voor de tekeningen als voor de
schilderijen kunnen uitgroeien tot een
modelonderzoek. Zowel in het one als in het
andere geval zouden de onderzoekers a.h.w.
een gedroomd onderwerp in handen hebben.

het andermaal to onderstrepen 37 , maar op
grond van professionele overwegingen moeten
we nadrukkelijk waarschuwen tegen het
uitlenen van oude schilderijen uit de topklasse, zeker wanneer het gaat om panelen.
Men late ze met rust. Ook met alle mogelijke
zorgen omringd, gaan ze nog vlug genoeg
ten onder.
Een tentoonstelling op het thema van het
wetenschappelijk onderzoek van Bruegel's
oeuvre had ons land in 1969 wel mogen
brengen. Ze is realiseerbaar en we zijn er
voor uitgerust. Men had ze zodanig kunnen
opvatten dat ze ook voor , de , gewone kunstliefhebber aantrekkelijk is. Het zou een
innovatie geweest zijn die, meer dan welkdanige andere manifestatie, Bruegel's
afsterven op waardige wijze zou herdacht
hebben.
Laten we hopen dat het plan in overweging
wordt genomen voor volgend jaar, na het
verschijnen van de to verwachten publikaties.
Indien het om een of andere reden niet kan
of niet mag, dan kunnen we slechts hopen
dat een dergelijk project op de agenda wordt
geplaatst voor het jaar 2069.

R. Van Bastelaer en G. Hulin de Loo, Peter
Bruegel l'Ancien, son oeuvre et son temps.
Etude historique suivie des catalogues
raisonnes..., Brussel, 1907.
2 K. Von Tolnai, Die Zeichnungen Pieter
Bruegels, Munchen, 1925; ldem, The Drawings
of Pieter Bruegel the Elder, New York, Londen,
Zurich, 1952; L. Miinz, Bruegel. The Drawings.
Complete edition, Londen, 1961.
3 A.E. Popham, Pieter Bruegel and Abraham
Ortelius, in Burlington Magazine, LIX, oktober
1931, pp. 184-188; J. Denuce, Bronnen voor
de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, II,
De Konstkamers van Antwerpen in de 16de en
17d. eeuwen. lnventarissen van kunstverzamelingen, Antwerpen, 1932; A. Monballieu, P.
Bruegel en het altaar van de Mechelse
Handschoenmakers (1551), in Handelingen
van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde,
Letteren en Kunst van Mechelen, LXVIII, 1964
1

Is een dergelijke studio van een oeuvre dat
over diverse verzamelingen vespreid is,
praktisch realiseerbaar ? Wij zijn ervan
overtuigd dat de meeste musea on
verzamelaars aan een ernstig researchprogramma hun medewerking zouden
verlenen. Men hoede zich evenwel voor een
al to groot optimisme. Het is niet uitgesloten
dat in enkele uitzonderingsgevallen medeworking aan een dergelijk programma zou
geweigerd worden. Maar is dit wel een reden
om van de opzet of to zien ?
Bruegel's afsterven vier eeuwen geleden zal
niet worden herdacht met een tentoonstelling
die zijn werken samenbrengt. Wenen was de
enige plaats die het initiatief had kunnen
nemen. De confrontatie ware vanzelfsprekend
een uniek festijn geweest. Indien het niet
gebeurde, we kunnen het, alle overwegingen
in acht genomen, toch niet helemaal
betreuren. Hoe interessant dergelijke shows
voor de kunstwetenschap ook mogen
wezen, toch moot men voorrang verlenen aan
andere consideraties : in de eerste plaats de
veiligheid van een zo precious patrimonium
als Bruegel's oeuvre. Het is wellicht nutteloos

(1965), pp. 92-110.
Men raadplege dienaangaande de catalogi
gepubliceerd door verschillende auteurs. Het
moge volstaan slechts twee voorbeelden to
citeren : de tekening De Alchimist on de door
4

Van Mander vermelde kleine Toren van Babel.
5 M. Dvorak, Pieter Bruegel der Altere,
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Wenen, 1921; ldem, Kunstgeschichte als
Geistesgeschichte, MOnchen, 1924, pp.
219-257, 2 de uitgave 1928; W. Vanbeselaere,

Pieter Bruegel en het Nederlandsche
Manierisme, Tielt, 1944.
De meest besproken publikatie is wel het
tweedelig book van Ch. de Tolnay, Pierre
Bruegel l'Ancien, Brussel, 1935. In recente
publikaties wordt Bruegel ook wel 'sociaal'
en zelfs 'marxistisch' geInterpreteerd : cf.
bvb. G.W. Menzel, Pieter Bruegel der Altere,
6

Leipzig, 1966; B. Claessens, Aimer Brueghel,
Brussel, 1963.
7 We denken hier bvb. aan het nationalisme
on meer speciaal aan het nationalisme op zijn
smalst, namelijk het chauvinisme. Het lijkt
ons een vrij ijdele discussie wanneer men
het probleem van de geboorteplaats van een
kunstenaar met chauvinistische in plaats van
met historisch gefundeerde argumenten
benadert.
Romantische concepties over het kunstscheppen werden van de 19 de eeuw overgeerfd en vertroebelen nog steeds onze kijk
op 'het oude kunstwerk. Het individualisms
wordt nog steeds overdreven benadrukt. De
opvattingen over eigenhandigheid en de
waarde welke aan de eigenhandigheid wordt
gehecht stroken geenszins met de opvattingen
die men in ,de 15 de, 16d e en 17de eeuw terzake
had. Het heeft er echter alle schijn van dat
doze vertekening door de kunsthandel zo niet
voor immer dan toch voor een zeer lange
tijd bestendigd word. Eigenhandigheid staat
immers gelijk met hoogste kwotering en het
is to begrijpen dat men er naar streeft de
hoogste kwotering toe to passen of to handhaven.
8 Cf. A. Monballieu, loc. cit.
9 D. Roggen, J. Bosch : literatuur en folklore,
in Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, VII, 1939-1940, pp. 107-126; P. De
Keyser, Rhetoricale toelichting bij het Hooi
en den Hooiwagen, in lbidem, pp. 127-133;
D. Bax, Ontcijfering van Jeroen Bosch,
's Gravenhage, 1949; ldem, Beschrijving en
poging tot verklaring van het Tuin der
Onkuisheiddrieluik van Jeroen Bosch,
Amsterdam, 1956; Idem, Jeroen Bosch en de
Nederlandse taal, in Jheronimus Bosch,
Bijdragen, 's Hertogenbosch, 1967, pp. 61-71;
J. Grauls, Volkstaal en volksleven in het werk
van P. Bruegel, Antwerpen-Amsterdam, 1957.
10 Londen, British Museum. Cf. Chr. White,
9

Pieter Bruegel the Elder: Two New Drawings,
in Burlington Magazine, CI, 1959, p. 336;
L. MOnz, Bruegel, The Drawings, op. cit.,
App. 8.
11 R. Van Bastelaer en G. Hulin de Loo,
op. cit., p. 105; R. Van Bastelaer, Les
Estampes de Peter Bruegel l'Ancien, Brussel,
1908, nummer 215. Het onderwerp werd
ontleend aan een volksboek dat in Frankrijk,
sinds zijn eerste uitgave te Lyon in 1489,
herhaalde malen werd herdrukt. De eerste
Nederlandse versie is, voor zover men weet,
niet ouder dan 1640, d.w.z. zeventig jaar na
Bruegel's dood. Het tafereel komt ook voor
op Bruegel's schilderij De Strijd tussen
Vasten en Vastenavond (1559).
12 Men kan aan de kunstgeschiedenis
menigvuldige taken toewijzen die stuk voor
stuk volkomen verantwoord zijn. Persoonlijk
zijn we van mening dat haar opdracht verder
reikt dan het inventariseren. Het catalogeren
- in de breedste zin van het woord - is
vanzelfsprekend de eerste vereiste voor elk
wetenschappelijk onderzoek, maar op een
bepaald moment moet het aldus verzamelde
materiaal o.i. dienen om uit te maken in
hoever en op welke wijze de kunstenaar heeft
bijgedragen tot het denken, en daarmee tot
de ontwikkeling, van de mens.
Zie ook noot 15.
13 Sommigen zijn nog altijd van mening dat
men slechts van ' wetenschap ' mag spreken
vanaf het ogenblik dat de geobserveerde
fenomenen meetbaar zijn. Deze stelling lijkt
ons al te zeer gemerkt te zijn door scientisme.
We interpreteren de term ' wetenschap ' in
zijn etymologische betekenis. Onder
' wetenschap' verstaan we dus alle kennis
verworven door kritische waarneming en
kritische interpretatie.
14 Cf. onze studie Degradation, conservation
et restauration de l'ceuvre d'art, Brussel, 1967,
pp. 296 en 455-460.
15 Men moet er zich voor hoeden door de
eigen bewijsvoering op sleeptouw te worden
genomen. Men wordt er immers gemakkelijk
toe verleid argumenten die onze voorkeurinterpretatie bevestigen door overbelichting
naar vOOr te brengen en tegensprekende
argumenten te ignoreren of in de schaduw te
laten. Het gebeurt wel meer dat men in de
geest - d.w.z. los van de onderzochte
fenomenen of feiten - een perfect coherente
constructie bedenkt welke men vervolgens in
in

de realiteit (of in het verleden) projecteert
om ze naderhand als ' observatie' te
recupereren.
16 We bedoelen hier een subjectiviteit die ter
goeder trouw is. Natuurwetenschappelijke
bevindingen vervalsen of aanwenden voor een
betoog met frauduleuse intenties, zijn ware
vergrijpen tegen de beroepsethiek. Het zal
wel overbodig zijn dit oordeel met deontologische argumenten te staven.
17 Deze programmaschets dient te worden
beschouwd voor wat ze is, namelijk een
theoretisch werkplan dat door de bevindingen
aan de praktijk dient te worden aangepast.
De praktijk meet uitwijzen welke programmapunten dienen verbeterd of door andere
vervangen. Zo dient bvb in de praktijk
uitgemaakt te worden of een systematische
radiografie van de tekeningen wenselijk en
realiseerbaar is (cf. Ch. F. Bridgman,
Radiography of Paper, in Studies in Conservation, X, 1, februari 1965, pp. 8-17).
Vanzelfsprekend ware het overbodig te
herdoen wat reeds op behoorlijke wijze
gedaan is.
Over de laboratoriummethodes, cf. onze
studie Degradation..., op cit., met literatuuropgave.
18 Geen enkel merkteken, hoe onverklaarbaar
of onbeduidend het ook moge schijnen, zal
men hierbij verzuimen op te tekenen. Ze
kunnen op een bepaald moment onverwacht
aanwijzingen verstrekken over herkomst of
vroegere bewaarplaats.
19 Observatie onder de Wood-lamp kan hier
zeer nuttig zijn voor het ontcijferen van
uitgewiste inscripties. Op de schetsen 'nart
het !even ' die, zoals men weet, naderhand
door Bruegel met de pen hernomen werden,
blijken sommige notities uitgewist te zijn.
20 Hiermede bedoelen we een fotografie die
alle ' artistieke' effecten weert. Alle kunsthistorici weten uit ervaring hoe verscheiden
en misleidend fotografische opnamen van
kunstwerken kunnen zijn. Het zou o.i. de
moeite lonen een uitvoerige studie te maken
over de mogelijkheden van een gestandardiseerde opnametechniek.
21 We bedoelen vanzelfsprekend niet dat bij
de onderhavige vergelijking van de
watermerken moet geredeneerd worden
vanuit de vooropgezette idee , dat alle
Bruegel-bladen steeds hetzelfde watermerk
moeten hebben. Hetzelfde voorbehoud geldt

eveneens voor andere karakteristieken zoals
de aard van het papier en zelfs de tekentechnick. Het ware natuurlijk verkeerd uit te gaan
van de veronderstelling dat Bruegel steeds op
papier van dezelfde papiermolen tekende met
steeds dezelfde stiften en dezelfde inkt.
Over de watermerken cf. R. Van Bastelaer en
G. Hulin de Loo, op. cit., pp. 153-154 en
L. Miinz, op. cit.
22 We menen niet dat het verantwoord zou zijn
monsters te lichten van alle Bruegel-bladen.
23 Over Bruegel's tekentechniek, cf.
R. Van Bastelaer en G. Hulin de Loo, op cit.,
pp. 152 en volgende; L. Manz, op cit., pp.
23-24.
24 Het systematisch lichten van monsters zou
hier voorzeker nog minder verantwoord zijn.
In onderhavig geval dient men een niet-destructieve methode te zoeken.
25 De eigenhandigheid van de onderschriften
wordt betwist. Cf. L. Miinz, op. cit., p. 28.
26 Het komt er op aan materiel evidentie te
vinden betreffende het oorspronkelijk
formaat. Aanwezigheid (of afwezigheid) van de
onbeschilderde boorden en de afgeschuinde
rand kan op dit punt informatie verschaffen.
Zoals men weet ontvingen de schilders hun
panelen ingelijst van de paneelmaker; het
paneel was dus ingelijst nog voor de schilder
met plamuren en schilderen begon. Voor zover
we weten werd reeds in Bruegel's tijd van
deze ambachtelijke werkwijze so ms
afgeweken. Deze vrij belangrijke aangelegenheid verdient nader onderzocht te worden.
27 Onder latere ingrepen verstaan we het
verkleinen of vergroten van het paneel
(afzagen of aanzetten van stroken), afschaven
van de rug, aanbrengen van verstevigingen
(dwarslatten, klampen, parket), transfert,
aanbrengen van beschermlagen enz., kortom
alle behandelingen die gebeurden nadat de
kunstenaar 'het werk als voltooid vrijgaf.
28 Speciale aandacht zou hier dienen
geschonken te worden aan een vergelijkend
onderzoek van de drie schilderijen op doek :
Brussel, De Aanbidding der Wijzen, Napels,
De Misantroop, en De Parabel der Blinden.
29 Bruegel's schildertechniek is zeer
eenvoudig en, voor zover we weten, ook vrij
constant. Hij gebruikt dunne lagen verf op
een effen plamuurlaag (zie noot 30). Hij laat
deze laatste inderdaad, zoals Van Mander
beweert, optisch meespelen. Van Mender
schrijft naar aanleiding van ' T'leven van Ian
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den Hollander / Schilder van Antwerpen' dat
hij de ' manier' had ' van al swadderende op
de Penneelen oft doecken de gronden mede
te laten spelen / het welck Brueghel seer
eyghentlijck nae volghde ' (Schilder-Boeck,
uitgave 1604, p. 215 r°).
Men kan niet zeggen dat de technische
literatuur zich met Bruegel ingelaten heeft.
Er is ons geen enkele bijdrage over Bruegel's
ch Idertechn iek bekend. Zie noot 32. Uit de
bevindingen opgedaan bij het onderzoek van
enkele stukken kunnen we afleiden dat de
uiterst eenvoudige structuur van Bruegel's
verflaag, zoals die met het blote oog van zijn
werk af te lezen is, door de dwarsdoorsneden
bevestigd wordt meestal een enkele laag,
soms twee Iaagjes. In enkele gevallen Iigt
de gekleurde Iaag op een laagje loodwit.
Het befaamde, maar niet gesigneerde, paneel
De Storm (Wenen) gaat door voor Bruegel's
laatste werk dat onvoltooid zou gebleven zijn.
Deze kwestie is, rekening houdend met
Bruegel's gebruikelijke werkwijze, o.i. vrij
moeilijk to beslechten. Men dient ook
rekening te houden met het felt dat de zeer
dunne, welhaast laserende verflagen (de
schaduwpartijen van lucht en zee) met de
tijd iets doorzichtiger geworden zijn dan ze
oorspronkelijk waren. Ten slotte vergete
men ook niet dat deze dunne techniek die de
plamuurlaag optisch sterk laat meespelen,
door Rubens op virtu°se manier zal worden
toegepast. Rubens' waardering voor Bruegel's
werk kan wel mede gedetermineerd geweest
zijn .door Bruegel's schildertechnische
' manier'.
3o
De plamuur die Bruegel op zijn panelen
gebruikt is, voor zover onderzocht, de in de
Nederlanden traditionele Iijmkrijtplamuur.

Volgende pigmenten werden geIdentificeerd loodwit, azuriet, oker, (dierlijk) zwart,
smalt, kraplak, vermiljoen. De mengsels
blijken, zoals te verwachten was, van zeer
eenvoudige samenstelling : twee of drie
pigmenten. Aldus voor groen : azuriet
oker
(eventueel) dierlijk zwart.
Voor zover Bruegel's werk technisch
onderzocht is, kan men voorlopig besluiten
dat zijn schildertechniek niet wezenlijk
afwijkt van deze welke in de 16de eeuw in de
Nederlanden gebruikelijk was. Bruegel heeft
ze echter op een hoogst meesterlijke wijze
toegepast.
32 In de bibliografie vindt men beweringen als
zou Bruegel's techniek een temperatechniek
zijn. G. Jedlicka, Pieter Bruegel, ErlenbachZurich-Leipzig, 1938, spreekt (p. 457) van
'Mischtechnik', d.w.z. een onderschildering
in tempera of waterverf, waarboven olieverflazuurlagen. Deze techniek werd sinds de
verschillende uitgaven van M. Doerner's
Ma/material und seine Verwendung im Bilde
(eerste uitgave 1921) zonder veel bewijsgronden als de techniek van de oude Vlaamse
meesters voorgesteld.
Van Mander schrijft dat Bruegel 'soo wel in
Water als Oly-vervve... van beyden seer
uytnemende was van handelinghe',
maar men moot hieruit niet afleiden dat hij
beide technieken simultaan op hetzelfde
tafereel gebruikte. Bruegel gebruikte tempera
voor zijn schilderijen op doek - maar de
aard van deze tempera werd, voor zover we
weten, nog niet met zekerheid geIdentificeerd.
Misschien gaat het em Iijmverf ? Met
betrekking tot zijn schilderijen op paneel kan
momenteel alleen bevestigd worden dat het
om een oliehoudend bindmiddel gaat.
31

Naar aanleiding van de discussie die destijds
gevoerd werd rond de kwestie of de
bekende Vogelknip (verzameling Dr Delporte,
Brussel) al dan niet een vervalsing was,
schreef A.P. Laurie dat Brueghel standolie
gebruikte (Burlington Magazine, juni en
juli 1927; ldem, The Technique of the
Great Painters, London 1949, pp. 97-98).
33 Alle Bruegel-panelen en deze die hem
worden toegeschreven zouden moeten
gerontgt worden volgens een gestandardiseerde opnametechniek, d.w.z. opnamen van de
gehele oppervlakte van alle betrokken
schilderijen op hetzelfde type film, identieke
belichtingsduur en kilovoltage, ontwikkeling
van de filmen in volkomen gelijke omstandigheden. Wellicht zou men bijkomende
opnamen (in gewijzigde omstandigheden)
dienen to maken van de geparketteerde
panelen. Deze standardisatie lijkt ons
absoluut noodzakelijk wit men werkelijk
vergelijkbare documenten bekomen.
34 We denken hier aan de tvvijfelgevallen,
de niet gesigneerde of niet gedateerde
werken.
35 De lezing van sommige uitgewiste data
of inscripties zou kunnen opgehelderd
worden. Men hoeft evenwel niet to vervvachten
dat het laboratoriumonderzoek alle betwiste
gevallen zou beslechten.
36 Voor een voorlopige transcriptie van deze
notities, cf. onze bijdrage Pieter Bruegel's
kleurnotities op zijn tekeningen 'nart het
I.:len' in Brabant (ter pers).
37 G. Bazin, Le Temps des Musees,
Brussel, 1968.
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Erasmus,
Bruegel

en de
humanistische
visie

Niet zo heel veel namen van Nederlanders
uit de zestiende eeuw behoren tot de
internationale cultuurbagage van de moderne
beschaafde mens. Gewoonlijk kent hij,
wanneer hij een ander vaderland heeft dan
het onze, zelfs lets meer dan de namen van
Erasmus en Bruegel; daarbij heeft hij
natuurlijk minder last om ze als telgen van
hetzelfde yolk te beschouwen, daar zijn
geschiedenishandboeken aan de grens
tussen Nederland en Belgi6 geen terugwerkende splitsingskracht verlenen tot in de
tijd van Julius Caesar.
Als ware genien staan Erasmus en Bruegel
weliswaar boven hun tijd, doch daarom niet
buiten hun tijd. Zelden waren geniale geesten
zelfs zo tijdgebonden in de letterlijke,
niet-restrictieve, betekenis van het woord;
zo bekommerd, meelevend, mede de
verantwoordelijkheid voelend en aanvaardend
van een leven in overgangstijd. Meer nog :
voor wie hun werk, het literaire van Erasmus,
het grafische en picturale van Bruegel, over
de technische en vakkundige navorsing heen,
beschouwelijk overweegt in (de hoop wellicht
de levensintensiteit te benaderen, de
dynamische eenheid die aan de varieteit van
het opus zijn creatieve stuwkracht verschafte,
kan na jaren vertrouwelijke omgang met die
welbespraakte en toch voor altijd zwijgende
vrienden tot het inzicht komen, dat zij echte
vertegenwoordigers zijn van de kleine res
12

publica der 'algemeen menselijke'
persoonlijkheden; dat zij, met andere
woorden, groot genoeg waren om voor ons
zo modern te zijn juist omdat zij zonder
voorbehoud (doch niet oppervlakkig !)
tijdgebonden Ieefden. Zij gingen dieper in
op de vragen die de tijd hen stelde, zij
verleefden zich met meer verantwoordelijkheid
in het zoeken naar een antwoord dan de
meerderheid van hun tijdgenoten. Omdat deze
laatsten toen zoals nu mee dobberden met
elk golfje dat meer zekerheid beloofde, zich
hals over kop in de kibbelpartijen van het
oppervlakkig gebeuren wierpen, werden en
worden zowel Erasmus als Bruegel er van
verdacht, geen partij te willen kiezen, en er
van beschuldigd dubbelzinnig te leven : met
, oog en gebaar de gevestigde machten te
dienen en de ,heren te huldigen om den brode,
doch met hart en geest op de zijde te staan
van de hervormers en de verlichte humanisten.
Daarmee zijn hier nu de grote woorden
gevallen die overbleven in de mini-bagage, zo
al niet van begrippen, dan toch van termen,
waarmee onze would-be vaderloze generatie
graag een nieuw mensenbeeld en -type zou
totstandbrengen.
Met ,die grote woorden kan men niet zo maar
goochelen zonder minstens even te gaan
kijken naar hun mogelijke inhoud, intentionele
geladenheid, en al of niet toepasselijkheid
op het eerste derde en op de helft van de
zestiende eeuw — want over die twee
generaties gaat het hier — des te meer dat
beide genieen een betekenis hebben ver
boven en buiten hun tijd. Wij behoren te
beseffen dat ook wijzelf slechts een
veranderlijke factor zijn in ,de waarneming
van een stuk geschiedenis, en dat wij derhalve
onvermijdelijk het voorbije bekijken door de
brilglazen van een averechtse projectie, alsof
de draad van het heden met de
eigenschappen van een heimelijk finalisme zo
maar uit te pikken viel uit het kluwen van het
verleden. Doch deze relativering van onszelf
mag ons er niet toe verleiden, de waarden
te onderschatten die wij zelf bizonder hoog
prijzen en ,die wij dan ook eerst waarnemen
in de cultuurgeschiedenis. T.S. Eliot leerde
zijn studenten terecht, het oordeel over de
cultuur van een voorbije tijd niet zonder meer
over te nemen van onze voorgangers : hoe
ontzaglijk veel de positivistischwetenschappelijke kritiek, literatuurhistorie en

kunstgeschiedenis ook hebben bijgedragen
tot de kennis en hoogschatting van verleden
'gulden eeuwen', wat zij vooral waardeerden
in de grootste genieen van een voorbije
periode belette hen vaak de kwaliteiten te
zien waar wij oog voor hebben. Zo werden
by. een Holderlin of een Nerval zelfs niet
waargenomen; zo werden onze schilders uit
de vijftiende eeuw van 'mystieken' voor de
romantici tot 'naturalisten' voor onze neorationalisten. Een definitief oordeel over een
definitieve culturele waarde wordt slechts
meegegeven voor een volgende en voor alle
tijden, wanneer die waarde een tweede keer
gestorven is en dus eerder tot de archeologie
van de cultuur , gaat behoren. Men heeft niet
alleen het recht, men heeft ook de plicht het
bestaande oordeel over een cultuur-erfenis
aan een nieuwe kritiek te onderwerpen, en
desnoods een nieuw oordeel te eisen na een
onderzoek dat ons eigenschappen openbaarde, waarvoor onze voorgangers blind of
ongevoelig waren. Over Erasmus en Bruegel
zijn intussen opinies gangbaar geworden,
wier verbreiding slechts mogelijk werd dank
zij de schromelijke ignorantie van de
goegemeente. Hier, en enkel hier, ligt de
onontwarbare knoop, het onopgeloste en
vermoedelijk niet zeer verkwikkelijke mysterie
van het onderwerp, dat ons bezighoudt.
In alle geval werden zowel Erasmus als
Bruegel, juist omdat zij groter zijn dan hun
tijdgenoten, samengebracht in de begripsMasse met het vleiend etiket 'verlicht
humanisme'. Daaruit kan men alvast afleiden
dat er ook een 'onverlicht' humanisme moet
bestaan. Hoe een humanisme onverlicht kan
zijn en daarbij nog humanistisch, zal wel een
raadsel blijven. Wellicht bedoelt de in ons
actueel cultuurjargon verspreide benaming
'verlicht humanisme' er op te wijzen dat er
ook een pseudo-humanisme bestaat, namelijk
een cultuurvisie die allerlei elementen heeft
van het humanisme, zoals by. zijn verering
voor de Oudheid, doch die in werkelijkheid
gericht is op de knechting van de mens in
plaats van op zijn ontvoogding; een typisch
voorbeeld van pseudo-humanisme biedt dan
de Jeziieten-opyoeding, die voor het overige
slechts geplagieerd is uit Erasmus'
opvoedingsprogramma. Eenmaal zo ver
wegwijs, kan iedereen andere toepassingen
op eigen hand maken : het florentijnse
humanisme van de Accademia Platonica,

Wanneer men bij dit
schilderij allusies mocht
veronderstellen op de
soldaten onder de regering
van de hertog van Alva, dan
moet men in acht nemen dat
het werk in 1566 zou zijn
voltooid en dat Alva zich eerst
in het jaar daarop in de
Nederlanden vestigde.

rond Marsillo Ficino, die dank zij de studie
van Platoon zijn priesterroeping ontdekte,
en het mystiek aangelegde genie Giovanni
Pico de la Mirandola, zal wegens zijn
vroomheid 'onverlicht humanisme' heten, en
de vrolijke ciceroniani van Rome, op wie
Erasmus later zo scheldt ,-, die zich onder de
leiding van Pomponius Laetus meer toelegden
op heidens levensgenot dan op cultuur,
zullen dan waarschijnlijk voor 'verlicht'
gelden.
Verstaat men onder humanisme echter een

levenshouding die steunt op een fundamenteel
optimistische leer over de mens; dat zijn
ontwikkeling zin heeft en vooruitgang betekent; dat men iets kan bijdragen om de mens
van zijn onvervangbare waarde bewust te
maken, om hem er toe te brengen meer en
meer als een redelijk en goed wezen te
handelen in plaats van als
een dier uit het oerwoud; dat hij de
natuuurwet, waarin macht recht is, kan
overwinnen door een geestelijke wet te
stellen van broederlijkheid en rechtvaardig-

heid, — dan juist worden de 'devote
humanisten' de grootsten, want zij alleen zien
in het geloof aan Gods menswording de
menselijke persoonlijkheid als iets absoluuts,
omwille juist van de liefde en uitverkiezing
Gods; zij zien de menselijke natuur ook als
!outer capaciteit reeds geroepen tot een
grenzeloze ontwikkeling die zelfs voor het
goddelijke niet stilhoudt, doch er integendeel
in uitmondt.
Nu is het wel zo, dat men van Erasmus te
veel en van Bruegel te weinig weet, om over
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menselijke wil
wil theologisch
theologisch
van de menselijke
negeert, antwoordt
antwoordt Erasmus
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briefcitaat nog,
nog, uit hetzelfde
zijn
anti-Iutheraanse Hyperaspistes
Hyperaspistes :: "Met
„Met alle
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betreft bronnenstudie
bronnenstudie en
positieve
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Dulle Griet met haar
handlangsters, gewapend,
geharnast, gehelmd, buit
wegslepend in haar
voorschoot en onder de arm,
mag wel op gezegden terug
to voeren zijn die
M.J. Friedlander aanhaalt :
' Plunderen voor de poorten
van de hel', en ' in de hel
afdalen, het zwaard in de
vuist'.
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Hoewel op een zeer originele
manier geschilderd is de idee
oorspronkelijk afkomstig uit
de oude tradities. Onder de
Nederlandse schilderwerken
van de vijftiende eeuw, in
de verzameling der Medicis
to Florence, bestond er reeds
een voorstelling van de
allegorische figuur van de
vasten.
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Zelfs meer dan dertig jaar na Erasmus'
heengaan, bij Bruegel's dood in 1569, zijn de
hervormingen van Trente nog geen realiteit.
Hoe men er toe gekomen is, samen met een
sympathie voor de opstand tegen Spanje,
in Bruegel's werk een reeks allusies te zien
op een opstand tegen de Kerk — op wie de
Spanjaarden zich immers beriepen
blijft
intussen wellicht een even groot raadsel
als een interpretatie van Erasmus' houding
die lijnrecht ingaat tegen alles wat Erasmus'
werk formeel verklaart.
Dat Bruegel in Brussel een huffs betrok in de
sjieke nieuwe wijk en dus in de buurt van
de voorname Spaanse residenties, laat
zeker geen conclusies over een eventuele
Spaansgezindheid toe : het is normaal dat
een bekend graveur met bloeiende
kunsthandel zich niet te ver van ,de
economisch krachtige kringen gaat vestigen.
Weliswaar kan iemand moeilijk beweren, dat
hij Bruegel helemaal begrijpt, doch
anderzijds heeft de schilder nooit behoord
tot de ongewaardeerde of zogenaamde
'onbegrepen' genieen; reeds door zijn
tijdgenoten en in alle volgende generaties
wordt hij hoog geprezen, zij het om
varierende redenen : in alle geval wordt van
zijn zoons en kleinzoons verwacht, dat zij
het zeldzame oeuvre van de 'Oude' Bruegel
proberen voort te zetten. Maar er ware een
boek te schrijven over de komische, doch
alles samen treurige, interpretaties, die men
zich sinds een generatie over zijn werk kan
veroorloven. Het moge volstaan, hier slechts
te wijzen op een paar van die telkens weer
opduikende enormiteiten. Het woord is niet te
sterk, en toch mag men verwachten, dat zij
in volgende Bruegelboeken en -studies met
dodelijke ernst opnieuw warden opgedist.
Nemen wij als voorbeelden slechts de Strijd
tussen Vasten en Carnaval uit Bruegel's
eerste, nog sterk door Bosch beInvloede
schilderperiode, de Kruisdraging van 1564, en
,

de Volkstelling te Bethlehem van 1566.
De mensen, die op het paneel van de Strijd
tussen Vasten en Carnaval, de kerk verlaten,
dragen een stoel. Dus... moeten wij naar de
heimelijke diepere toespelingen zoeken van
een zo enigmatische voorstelling : zij 'verlaten
de Kerk' ook in de geestelijke betekenis van
het woord; zij halen er de stoelen uit weg
om naar de verboden hagepreken der
protestanten te gaan luisteren; de schilder
en zijn figuren betuigen zo hun hervormingsgezindheid en vaderlandsliefde samen
tegenover de Spaanse tyrannie. Daarbij ziet
met het feitje over het hoofd, dat in de kerken
geen stoelen stonden.3/46 Daar de vastenpreken
echter minstens twee a vier uur duurden,
brachten de toehoorders hun stoel mee. (De
hoogste roem, die een predikant kon oogsten,
bestond erin, dat de dames uit de gegoede
stand, om niets van de preek te missen,
zich lieten vergezellen door een meid die
een gedekte kamerpot droeg). Waarom de
goegemeente, volgens de verlichthumanistische interpretatie van plan een
hagepreek te gaan beluisteren, met haar
stoelen eerst ide omweg langs de kerk moest
maken, blijft een open vraag. Heel eenvoudig
wordt echter de uitleg op een schilderij, dat
de tegenstelling Vasten-Carnaval voorstelt :
juist die stoelen duiden aan, dat de mensen
niet van een gewone dienst uit de kerk
terugkomen, doch van een vastenpreek.
Nu is het voor Bruegel's schilderijen wel zo,
dat de meester ze niet pleegde te dateren.
De 'periodes' in zijn work — en hiermee
bedoelt men veel meer, ,dan de technische
werkwijzen, nl. de hele opvatting, compositie,
harmonie — zijn echter vrij duidelijk te
onderscheiden; daar hij anderzijds, juist zoals
later Van Gogh, slechts blijkt geschilderd te
hebben in de laatste tien jaar van zijn !even,
zijn tdie 'periodes' in zijn werk zo duidelijk
te situeren, dat eventueel nieuwe dateringen
bezwaarlijk 'een sprong in de geschiedenis'
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geslaagd is,
is, twee genres,
het door
door hem
hem
landschap
landschap namelijk
namelijk en
en het
gesohapen
mengen en
en
geschapen boerentafereel,
boerentafereel, te mengen
letterlijk
met een
een derde,
derde, toen
toen in
in
letterlijk te
te 'voeden' met
alle
cultuurtakken bloeiend
bloeiend genre
genre:: dat van
van
alle cultuurtakken
de
wijsheidspreuken. Bruege,1
geeftwerkelijk
werkelijk
de wijsheidspreuken.
Bruegel geeft
een
preek, of
commentaar op
een wijze
wijze
een preek,
of een commentaar
op een
Erasmus heel
zijn leven
leven zijn
zijn
les,
les, juist
juist zoals
zoals Erasmus
heel zijn
vilje
uren aan
aan Adagia en
religieuze
vrije uren
en religieuze
commentaren
Bruegeldoet
doethet
het
commentaren bestee'dt.
besteedt. Bruegel
in een min
min retorisch
retorisch gemaakte
gemaakte stijl
stijl
echter
echter in
dan
waarin zijn
zijn tijdgenoten
tijdgenoten hun
hun
dan die waarin
sinnepoppen en emblemata produceerden,
en
min geleerde
geleerde en
en
en tevens
tevens in
in een min
gecompliceerde
de barokke
barokke allegorie,
gecompliceerde stijl
stijI dan de
toch meer dan
dan eens
eens de
waarheen
waarheen zijn
zijn werk
werk toch
wijsheid is
is meestal
meestal christelijke
christelijke
weg
weg wijst.
wijst. Zijn
Zijn wijsheid
wijsheid:
goddelijke gebeurt
gebeurt midden
midden
wijsheid : het goddelijke
onder
mensen doch
doch de
de mensen,
mensen, als
als
onder de
de mensen
dieren
voor eigenbelang
eigenbelang scharrelend,
scharre,lend, nemen
nemen
dieren voor
het
zelfs niet waar
waar en
en gaan
gaan er
eronverschillig
onverschillig
het zelfs
aan
voorbij; die wijsheid
wijsheid is
is echter
eohter niet
niet altijd
altijd
aan voorbij;
christelijk:
antieke Icaros
Icaros valt
valt
christelijk: ook
ook de antieke
onbemerkt
oceaan, en
en het
het grote,
grote,
onbemerkt in
in de
de oceaan,
in de
de Kosmos
Kosmos
tragische
tragische gebeuren,
gebeuren, lijkt in
onbelangrijk,
verloren. Toch
de
onbelangrijk, ja
ja verloren.
Toch was
was het de
enige
van inhoud en betekenis voor
enige drager van
heel
verblinde mensenwereld.
mensenwereld. Derhalve
Derhalve is
is
heel die verblinde
voor
de wijze
wijzepreek
preekofofde
de
voor Bruegel de

godsdienstige gebeurtenis,
hij in
in zijn
zijn
godsdienstige
gebeurtenis, die
die hij
mengt, o.i.
o.i. nooit
nooit bijkomstig, en
en
landschap mengt,
niet iets
iets waartegenover
waartegenover hij
hij weifelend
weifelend
zeker niet
of afwijzend
afwijzend staat.
staat. Eerst
Eerst in
in zijn
zijn Iaatste
laatste
werken ziet
ziet hij
hij af
afvan
vanpreken
prekenofofmoralizeren.
moralizeren.
werken
Erasmus bleven
bleven wij nog
nog bij
bij de
de
Ook voor Erasmus
aparte kleinere
kleinere feiten.
feiten. Is
Is het
het mogelijk
mogelijk voor
voor
aparte
een genie
genie met
met een
een dergelijke
dergelijke reputatie
reputatie van
van
een
gladde diplomaat,
diplomaat, ergens
ergens een
een globale
globale en
en
gladde
heldere houding
houding te vinden,
vinden, die
die van
van uit
uit ons
ons
heldere
standpunt geen
geen Hineininterhedendaagse standpunt
? Het
Het wil
wil ons
ons voorkomen
voorkomen van
van
pretierung is ?
wél, en
en dit
dit met
metals
alsvertrekpunt
vertrekpunt een
een getuigenis
getuigenis
wel,
meestal geldt
geldt voor
voor een
één van
van de
de meest
meest
dat meestal
typisohe, dubbelzinnige
dubbelzinnige erasmiaanse
erasmiaanse
typische,
beleefdheidsleugens.
In
aanvaardt Erasmus
Erasmus voor
voor het
het eerst
eerst
In 1499 aanvaardt
een
uitnodiging naar Engeland
Enge'land : hij wordt
word! er
er
een uitnodiging
de vriend-voor-het-Ieven
vriend-voor-het-Ieven van
More
van Thomas More
en
van John
John Colet,
Colet,deken
dekenvan
vanSt.-Paul's.
St.-Paul's.Deze
Deze
en van
vriendschap
echte ommekeer
ommekeer in
in
vriendschap brengt een echte
Erasmus'
zonder
Erasmus' leven
!even :: men
men mag
mag ze zonder
overdrijving
'tweede bekering'
bekering' noemen.
noemen.
overdrijving zijn
zijn 'tweede
John
is,op
opdie
dieovergang
overgangvan
vanvijftiende
vijftiende
John Colet
Colet is,
naar
eeuw, de eerste theoloog
theoloog ter
naar zestiende
zestiende eeuw,
wereld
Paulus' brieven
brieven 'doceert,
,doceert, uitgaande
wereld die Paulus'
van
oorspronkelijke tekst.
tekst. Erasmus
Erasmus is
is
van de oorspronkelijke
eerste proeve
proeve van
van
gefascineerd
gefascineerd door
door deze eerste
echte
terugkeer naar
naar de
de bronnen
bronnen!!
echte exegese:
exegese terugkeer
Op
het vasteland
vasteland weergekeerd
weergekeerd ontvangt
ontvangt hij
hij
Op het
een
uitnodiging van
Colet,om
om
een uitnodiging
van de ziekelijke Colet,
volgen en te Londen
Londen het Nieuwe
Nieuwe
hem
hem op
op te volgen
Testament
komen doceren.
doceren. Erasmus
Erasmus
Testament te komen
antwoordt:
Een dergelijke
dergelijke onderneming
onderneming
antwoordt : "„ Een
vergt
geoefend beheerser van
van het
het
vergt een
een uiterst geoefend
vak,
novice!! Ik
verzaak, mij
te
vak, geen
geen novice
lk verzaak,
mij toe te
leggen
heidense Iiteratuur,
literatuur, omdat
zulks
leggen op
op heidense
omdat ik zuiks
beneden
beneden mijn
mijn instelling
instelling acht;
acht; doch
doch evenzeer
moet
voorstel afwijzen,
mijn
moet ik
ik uw voorstel
afwijzen, omdat
omdat het mijn
capaciteiten
boven gaat."
gaat."7,
capaciteiten te
te boven
Erasmus'
in ,die
houding een
, die houding
Erasmus' vijanden
vijanden zagen
zagen in
uitvlucht
huidige
uitvluchten
en verweten
verweten ze
ze hem.
hem. Zijn
Zijn huidige
neo-humanistische
neo-humanistische bewonderaars
bewonderaars zien
zien er
blijkbaar
méér in,
in, een
een uitvlucht
uitvlucht dus
dus:
blijkbaar ook
ook niet meer
zij
zij vergeven
vergeven hem
hem echter
echter graag
graag die
die urbane
leugen
opdringerige vrienden.
vrienden.
leugen tegenover
tegenover al
al te opdringerige
Daarbij
Daarbij weigerden
weigerden de
de eersten
eersten en
en vergeten
vergeten de
de
laatsten
Erasmus' daden
Iaatsten (opzettelijk?)
(opzettelijk ?) naar Erasmus'
te
kijken. Men vergete
vergete de
de volgende
volgende situatie
situatie
te kijken.
niet:
Erasmus
is
op
dit
ogenblik
van
zijn
niet : Erasmus is op dit ogenblik van zijn
oud, latinist,
latinist, reeds
reeds wereldleven
leven 30
30 jaar
jaar cud,
wereldberoemd
letterkundige
beroemd precies
precies om
om zijn
zijn fijne letterkundige
vondsten
beste Lorenzo-Valla-stijI;
Lorenzo-Valla-stijl; er
vondsten in
in de
de beste

bestaan geen
geen griekse
griekse grammatica's,
grammatica's, geen
geen
bestaan
want Grieks
Grieks wordt
wordt nog
nog nergens
nergens
handleidingen, want
onderwezen tenzij
tenzij in
in de
de Accademia te
onderwezen
beroemde, meer
meer dan
dan
Florence. Welnu,
Welnu, die beroemde,
Florence.
schrijver begint,
begint, na
na zijn
zijn
dertigjarige schrijver
ontdekking van
van de
de eerste
eerste 'Oxford-beweging',
'Oxford-beweging',
ontdekking
nergens bestudeerde,
bestudeerde, moeilijke
moeilijke griekse
griekse
die nergens
taal op
op eigen
eigen houtje
houtje aan
aan te
te leren,
leren, oude
oude
taal
handschriften te
te collationeren,
collationeren,
christelijke handschriften
vergelijken, te
te ontcijferen
ontcijferen en
en af
af te
teschrijven.
schrijven.
te vergelijken,
Doet men
men zoiets
zoiets na
na een
een beleefdheidsleugen,
beleefdheidsleugen,
Doet
die een
een uitvlucht
uitvlucht is
is ?
? Wie
Wie zo
zo iets
iets beweert,
beweert,
zelf nooit
nooit geprobeerd
geprobeerd op
op
heeft
heeft blijkbaar zelf
eigen
krachten een oude
oude taal als
als het
het Grieks
Grieks
eigen krachten
aan
leren, samen
samen met
met de
de nodige
nodige paleopaleoaan te leren,
grafie
om manuscripten
manuscripten te
te ontcijferen,
ontcijferen, en
én
grafie om
speculeert
feit, dat ook
ook zijn
zijn lezers
lezers
speculeert op
op het feit,
zich
wel voor
voor dergelijke
dergelijke inspanningen
inspanningen
zich wel
hebben
Wat Erasmus
Erasmus ondernam,
ondernam,
hebben gehoed. Wat
veronderstelt
verstorven leven,
een zo
zo
veronderstelt een
een zo
zo verstorven
leven, een
trouwe,
een heel
heel
trouwe, langdurige
langdurige ascese,
ascese, dat
dat een
ander
wordt geworpen
geworpen op zijn
zijn antwoord
antwoord
ander licht wordt
aan
John Colet,
Colet,waarin
waarinhij
hijverklaart,
verklaart,primo
primo
aan John
onbekwaam
om het
het Nieuw
Nieuw Testament
Testament
onbekwaam te zijn om
op
de grondtekst
grondtekst te
te doceren,
doceren, idoch
doch secundo
secundo
op de
aan
deze studie
studie toch
toch zijn
zijn beste
beste krachten
krachten
aan deze
te
zullen wijden.
wijden. Tot aan
aan zijn
zijn dood
dood zal
zal
te zullen
Erasmus
energie
Erasmus inderdaad
inderdaad zijn
zijn tijd
tijd en energie
wijden
deze eerste
eerste wetenschappelijke
wetenschappelijke
wijden aan deze
christelijke theologie.
theologie.
,' herbronning'
herbronning' van
van de christelijke
In
is vlug,
vlug, als men
men bedenkt, dat
In 151C
1516 -- en
en dit is
Erasmus
beginnen Grieks leren,
leren,
Erasmus nog
nog moest
moest beginnen
en
bijbelstudie kon
kon
niets bestond
bestond dat
dat op
op bijbelstudie
en er niets
gelijken
verscheen de
de eerste
eerste kritische
kritische
gelijken - verscheen
uitgave
van het
het Nieuwe
Nieuwe Testament,
Testament,
uitgave aller
aller tijden
tijden van
met
nieuwe vertaling
door
met een
een nieuwe
vertaling in
in het Latijn door
Erasmus
Erasmuszelf,
zelf, met
met voetnota's,
voetnota's, en
en een
een aparte
reeks
commentaren ernaast
ernaast:: de
de
reeks theologische
theologische commentaren
Paraphrases,
1517.
Paraphrases, gepubliceerd
gepubliceerd vanaf 1517.
Vervolgens
Vervolgensvergete
vergete men
men niet,
niet, dat
dat de
professoren
theologische faculteiten
professoren op
op de
de theologische
zich
in de eeuw
eeuw van
van Erasmus
Erasmus nog
nog tevreden
tevreden
zich in
stelden
bloemlezing Sententiae
Sententiae
stelden met
met een bloemlezing
Patrum,
Vaders', altijd
altijd
Patrum, 'Uitspraken van
van de
de Vaders',
dezelfde
meestal uit
uit hun
hun
dezelfde reeks teksten, meestal
verband
ander
verband geknipt
geknipt en
en dienstig
dienstig om
om één
een of ander
theologisch
auctoritate te
te komen
komen
theologisch bewijs
bewijs ex
ex auctoritate
steunen.
steunen. Erasmus,
Erasmus, door
door beide twistende
groepen
eeuw, zo hervormingshervormingsgroepen van
van zijn
zijn eeuw,
gezinden
theologen, uitgekreten
gezinden als
als katholieke
katholieke theologen,
voor
zich met
met zijn
zijn gedweep
gedweep voor
voor
vocr lafaard,
Iafaard, die
die zich
een
een wereldvreemde
wereldvreemde cultuur
cultuur onttrok
onttrok aan
aan de
de
voor een
een
'brandende
'brandendenoden'
noden' van
van de
de tijd,
tijd, voor
diplomaat
in te zetten,
zetten, koos
koos
diplomaat die
die weigert
weigert zich
zich in

intussen
de enig
intussen de
enig logische
logisohe en juiste
juiste partij
partij en
en
gaf een
een antwoord
antwoord door
door zijn
zijn leven
leven en
en activiteit
activiteit
zelf. Niet
Niet alleen
alleen miskende
miskende hij
hij de
de opgeworpen
opgeworpen
problemen
niet, of nI.
problemen niet,
nl. de
de Kerk
Kerk afgeweken
afgeweken was
was
van
van het christendom
christendom der
der eerste
eerste tijden,
tijden, zoals
zoals
de protestanten
dan wel hem
protestanten beweerden,
beweerden, dan
hem
trouw
trouw gebleven
gebleven was,
was, zoals
zoals de
de katholieke
katholieke
theologen
beweerden, hij reageerde met
theologen beweerden,
met de
de
enig
enig mogelijke
moge'iijke adekwate
adekwate houding,
houding, te juist,
juist, te
te
diep,
veeleisend om
om door
door de
de
diep, en te veeleisend
oppervlakkige
oppervlakkige kibbelaars
kibbelaars ook maar
maar beseft
beseft
te kunnen
worden : hij
hij zette
zette zich
zich aan het
het
te
kunnen worden:
opzoekingswerk
in de
de bronnen,
opzoekingswerk in
bronnen, nI.
nl. de
de
geschriften van
van de oude
geschriften
oude Kerkvaders.
Kerkvaders. Hij
Hij
besefte dat geen
besefte
geen willekeurige
willekeurige bloemlezing,
bloemlezing,
doch slechts
doch
sleohts een volledige
volledige uitgave
uitgave verantverantwoorde bronnenstudie
kon opleveren.
opleveren. Uit de
woorde
bronnenstudie kon
de
weinige gekende
weinige
gekende manuscripten
manuscripten probeerde
probeerde hij
hij
door een
een eerste paging
door
poging tot
tot tekstkritiek
tekstkritiek de
de
oorspronkelijke of oudste
oorspronkelijke
oudste tekst
tekst te
te herstellen,
herstellen,
en publiceerde, in
en
in 1516
1516 eveneens,
eveneens, de
de werken
werken
In 1520
1520 kon
kon hij
hij de eerste
van Hieronymus. In
uitgave bezorgen
bezorgen van
van de werken
uitgave
werken van
van
Arnobius, in
in 1523
Cyprianus, in
van Amobius,
in 1522
1522 die van
Basilius;
Hi/anus, in
in 1525
1525 die van Basilius;
die van Hilarius,
tussen 1525
1525 en
en 1530
tussen
1530 verschenen
verschenen de
de volumina
volumina
Johannes Chrysostomus, in
Irenaeus,
in 1526 Irenaeus,
van Johannes
in 1527 Ambrosius, in
in 1528-9,
1528-9, de volumina
in
volumina
Augustinus, in
in 1529 Lactantius, en
en
van Augusiinus,
Erasmus verbeterde
verbeterde in
in zijn Iaatste
Erasmus
laatste ziekte nog
nog
de drukproeven
Origenes-uitgave,
de
drukproeven van
van zijn
zijn Origenes-uitgave,
die verscheen
verscheen in
in hetzelfde
hetzelfde jaar van
die
van zijn
zijn dood,
dood,
1536. En
En toch
1536.
toch blijven
blijven verlicht-humanistische
verlicht-humanistische
Erasmuskenners onvermoeibaar
onvermoeibaar herhalen:
Erasmuskenners
herhalen :
het antwoord
antwoord van
van Erasmus
aan zijn Engelse
het
Erasmus aan
Engelse
vrienden is
is één
een van
vrienden
van die
die diplomatische
diplomatische
gelegenheidsleugens,om
omzich
zich niet
niet te moeten
gelegenheidsleugens,
moeten
gaan inlaten
inlaten met gewijde
gaan
gewijde studies
studies of
of godsgodsdienstige teksten !?
dienstige
Hoe kon
kon Erasmus
Erasmus zijn
zijn reputatie
van zeer
Hoe
reputatie van
dubieus christen
christen krijgen?
krijgen ? De
De geleerden
geleerden van
dubieus
van
de laatste
Iaatste generaties,
generaties, hoewel
de
hoewel zij probeerden
probeerden
niet onder
onder de
de indruk
te komen
indruk te
komen van
van het
niet
scheldproza van
van Erasmus'
scheldproza
Erasmus' tijdgenoten,
tijdgenoten, geven
geven
toch heel
heel dikwijls
dikwijls blijk
blijk van
van het
het feit,
feit, dat een
toch
een
uitgebreide kennis
kennis van
van erasmiaanse
erasmiaanse
uitgebreide
documenten niet
niet helemaal
helemaal volstaat,
volstaat, om
om een
documenten
helder inzicht
inzicht te
te krijgen
krijgen in
in de orthodoxie
of de
helder
orthodoxie of
afwijkingen van
van Erasmus'
Erasmus' opinies:
opinies: want
afwijkingen
claartaeisis ook
ook een
een weinig
daartoe
weinig inzicht
inzicht vereist
vereist in
in
de
algemeen en
de christelijke
christelijke leer
leer in
in het
het algemeen
en in
de katholieke
katholieke in
in het
de
het bizonder.
bizonder. Welnu,
Welnu,
ignorantie
ignorantieover
over elementaire
elementaire ohristelijke
christelijke leerleerstellingen vinden
vinden wij
wij bijna steeds
stellingen
steeds aanwezig
aanwezig
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bij Erasmus-vorsers. Nemen wij slechts een
paar voorbeelden. Vooreerst de grootste
Erasmuskenner van de vorige eeuw, de kolos
van geleerdheid R.B. Drummond, wiens twee
delen Erasmus van 1873 nog steeds de basis
vormen van alle verder onderzoek. Wij
citeren: „De mens, zegt Erasmus, in zijn
Enchiridion, bestaat uit ziel en Iichaam: in
den beginne hadden die samengewerkt in
volkomen harmonie, en zo zou het ook
gebleven zijn, had niet de slang het zaad van
tweedracht tussen hen gezaaid. Sindsdien
woedt tussen die twee een eeuwige , strijd:
de geest bekampt het vlees en het vlees de
geest. Maar de gevolgen van de zonde
schijnen, in Erasmus' opvatting, de wezenlijke
natuur van de ziel niet te hebben aangetast :
want hij spreekt er verder over als
'goddelijk' , en alsof zij een zeker bewustzijn
had bewaard van haar goddelijke
oorsprong..." en Drummond concludeert:
„Erasmus' opvatting, van de menselijke natuur
is praktisch platonisch." Een katholiek zal
echter in Erasmus' uiteenzetting juist de
zuivere katholieke en bijbelse leer weten te
waarderen.
Ne, men wij vervolgens, voor onze eigen
generatie, uit de reeks Geistiges Europa,
het boek van Prof. K. Schlechta: „Zo heeft dan
ook de katholieke Kerk later, nadat de eeuwen
de nodige afstand hadden geschapen,
ingezien dat Erasmus met zijn voorstelling
van de vrije en onverdorven natuur van de
mens innerlijk veel vreemder tegenover haar
staat dan Luther." Dit in 1940. Opnieuw staat
men voor een verbijsterende ignorantie van de
katholieke leer: juist waar Erasmus de
orthodoxe opvattingen van het katholicisme
verdedigde tegenover een alomwoekerend
pessimisme over de menselijke natuur - de
bekoring daartoe moet groot zijn geweest in
zijn zo vreselijk verscheurde eeuw ! - meent
men zijn anti-katholicisme bloot te leggen.
Zo kreeg Erasmus de reputatie van heimelijk
hervormer of te vroeg geboren vrijzinnige.
De katholieken, die alvast van Erasmus
minder schijnen te weten dan die geleerden
en hun kring, nemen zijn bedenkelijke
reputatie voor klinkende munt, waarschuwen
zichzelf en anderen voor het werk van een zo
dubieus auteur, en achten zich derhalve van
alle plicht tot nadere , kennismaking, en van de
arbeid die zulks meebrengt, met goed
geweten ontslagen. Het misbruik van de
20

godsdienst om geestelijke luiheid, verzinking
in cultuurloosheid, en andere vormen van
mentale stilstand of achteruitgang te dekken
of goed te praten, heeft inderdaad wel eens
bedenkelijke proporties bereikt. Men kan
zich, met de oude positivisten van de
vorige eeuw, of met de enigszins kortzichtige
neo-rationalisten van onze eeuw, afvragen,
zoals Gide het herhaaldelijk in zijn Journal
nog doet, of het niet de plicht is van elk
denkend wezen, die godsdiensten, die immers
voor zoveel obscurantisme verantwoordelijk
zijn, te bestrijden tot hun uitroeiing toe.
Moet de godsdienst, die tot dergelijke
geestelijke vadsigheid leidde, vernietigd
worden ? Over die vraag kan geredetwist
worden. Van Rembrandt of Van Gogh zijn
duizenden vervalsingen in omloop; van
kladschilders niet. Er bestaat slechts een
adekwaat middel om het reusachtig bedrog,
de vloed van misbruiken en vervalsingen
te doen ophouclen: de grote genieen en/of
hun werk vernietigen. Persoonlijk zou ik
liever de grote meesters bewaren, - helaas
en totdaar voor alwat er als menselijk
misbruik zich opnieuw zal aan omhoogwerken.
A. Deblaere S.J.

1 In 1509 nog schrijft Erasmus niet zonder
weerzin uit Rome : Fervet illic paganismus
quorundam quibus nihil placet nisi Ciceronianum, ac non Ciceronianum appellari multo
oprobrius esse ducunt quam appellari
haereticum. Hoc dictu mirum quam infensos
habeam quod non exprimam Ciceronem...
Epist. 814.
2 Opus Epistolarum Desiderii Erasmi
Roterodami, ed. P.S. Allen, Oxford, 11 v.,
1906-1947; ed. P.S. Allen & H.W. Garrod,
v. 12, 1958; nihil mihi esse rei cum Luthero. IV, p. 119.
3 Nec ego prorsus desperabam, nisi quod
statim ad primum gustum opusculorum quae
Lutheri nomine prodire coeperant, plane
verebar ne res exiret in tumultum. - Allen, IV,
p. 487.
4 Haec loquor, a causa Lutheri alienissimus. Allen, IV, p. 39.
5 Est mihi bellum irreconciliabile cum universis
Lutheranis. - Allen, VI, p. 163.
6 Hoezeer een bepaalde hedendaagse
wetenschappelijkheid voor haar expeditieve

besluiten stoelt op een heus democratische
algemeenheid der ignorantie, getuigt in
dergelijk verband de verhandeling van J.
Toussaert, Le sentiment religieux en Flandre,
voorgedragen aan het wereldberoemde
Instituut voor religieuze sociologie van de
Sorbonne, en gepubliceerd in de gezaghebbende reeks Civilisations d'hier et d'aujourd'hui. Was de Vlaamse bevolking in de
late middeleeuwen zo godsdienstig als men
beweert ? Toussaert betwijfelt o.a. de praktijk
van het biechtsacrament, omdat hij in geen
enkele van de vele, kerken, die hij bezocht,
nog een biechtstoel uit de gotische tijd
heeft , gevonden. 'De beeldenstorm zal ze toch
niet allemaal vernietigd hebben ? !' opineert
hij daarbij. Bij het bedrijven van historische
religieuze sociologie ware het beter, niet te
ignoreren dat biechtstoelen een kerkmeubel
zijn, ontstaan na het Concilie van Trente :
'gotisch zijn dus altijd neogotisch', luidt de
enig geoorloofde conclusie. Maar die zegt
niets voor of tegen middeleeuwse godsdienstpraktijken.
7 Res ista (nI. de hl. Schrift doceren in de
grondtekst) non tyronem sed exercitatissimum
requirit imperatorem... Hoc (nl. de litteras
paganas beoefenen) recuso quia minus
instituto meo, illud quia major viribus. Allen, I, pag. 248.
8 Man, says Erasmus in the Enchiridion,
consists of soul and body, which at first acted
together in perfect harmony, and would have
continued to do so, hat not the serpent sown
the seeds of contention between them. Since
that time there has been perpetual warfare
between the two, the spirit striving against the
flesh and the flesh against the spirit. But the
consequences of the first sin would not seem,
in the estimation of Erasmus, to have affected
the essential nature of the soul, which is
still spoken of as divine, and as retaining a
consciousness of its divine origin... His idea
of human nature is almost wholly Platonic.
Opnieuw gecit. door A. Hyma, Renaissance to
Reformation, 1951, p. 149.
9 So hat denn auch die katholische Kirche
spater, nachdem die Jahrhunderte distanzierend gewirkt hatten, erkannt dass
Erasmus mit dieser seiner Vorstellung von der
freien and unverdorbenen Menschennatur ihr
innerlich welt fremder gegeniibersteht als
Luther. - Erasmus von Rotterdam, p. 22.

Pieter
Bruegel
en het vlaamse
volkskarakter
Het gespan
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Toen mij de opdracht werd gegeven deze
bijdrage te schrijven 'werd het onderwerp
nader bepaald in , drie vragen
1. Waarom heerst er bij ,het volk meestal een
vervalst beeld van Bruegel ?
2. Waarom wordt hij geIdentificeerd met
een bepaald aspect van het Vlaamse
volkskarakter ?
3. Welke bijdrage heeft Felix Timmermans
geleverd tot dergelijke voorstelling ?
De eerste twee vragen Iijken mij nauw in
verband met elkaar te staan. Als mag worden
aangenomen dat er een vervalst beeld van
Bruegel in omloop is bij het yolk, dan ligt
die vervalsing voor een groot de& in de
identificatie met een bepaald aspect van het
Vlaamse volkskarakter.
Voor er ikan , geantwcord worden op de vraag
waarom, lijkt ,het mij noodzakelijk de vraag
te stellen welk beeld er in omloop is.
Vooraf mceten wij het erover eens zijn wat
onder 'het volk' dient verstaan te worden.
lk geloof dat , daarmee kan bedceld zijn :
het geheel van niet-cultuurbewuste individuen
die de massa uitmaken van een cultuurgemeenschap. Om de contradictie in die
terminologie te vermijden zouden we eigenlijk
moeten spreken van een 'niet-cultuurgemeenschap'. Nu is het zo dat die massa,
aangenomen dat ze een houding aanneemt
tegenover een cultuurverschijnsel - daardoor
wordt ze dan immers wel cultuurbewust
zelden haar opinie over dat cultuurverschijnsel
formuleert en ze in ieder geval niet schriftelijk
cnder woorden brengt. Daarom kan enkel
worden voortgegaan op globale indrukken.
Nu is Bruegel wel een zeer speciaal geval.
Zijn 'image' heeft zulk ongewoon
populariseringsproces doorgemaakt, dat de
naam Bruegel ook voor niet-cultuurbewusten
een bepaalde betekenis heeft. Zijn naam
wordt door hen meestal geassocieerd met
kermisgevoelens, ,boertige pret, bier, rijstpap
en WO rsten.
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Maar niet enkel de naam Bruegel is populair,
de reprodukties van zijn werken zijn zo
massaal verspreid dat nagenoeg iedereen
er wel eens cnder °gen gekregen heeft.
De eerste ccrzaak daarvan is wel het feit
dat de onderwerpen van zijn meest
gereproduceerde werken zeer attractief zijn
bij het vol'k. Daarom zijn de spreekwoorden,
de kinderspelen, de dansende en feestende
boeren die hij heeft uitgebeeld, zo populair
geworden. Tussen mythologische voorstellingen, historische portretten en
altaarstukken van andere schilders en het
yolk is er altijd een afstand te overbruggen,
tussen de taferelen en de figuren van Bruegel
en het yolk is die afstand er niet. Bruegel
heeft met zijn greep uit het voile !even geen
afstand geschapen, maar nabijheid. Hij geeft
het yolk de indruk erbij betrokken te zijn,
hij schept vertrouwen door de herkenbaarheid
van zijn onderwerpen. Niet enkel de
onderwerpen zeif echter overbruggen een
afstand, ook de manier waarop ze behandeld
zijn. Ergens heeft men de induk dat men
het ook zo, zou schilderen. Zoals alle grote
kunst, lijkt de kunst van Bruegel eenvoudig,
vanzelfsprekend en levensnabij.
Indien het image van Bruegel vervalst moet
worden genoemd, dan geloof ik nochtans
niet dat het door het yolk werd vervalst. Het
yolk vervalst niet, het simplifieert. En dat is
normaal, want het beschikt uiteraard niet over
alle elementen waaruit een juist en volledig
beeld van Bruegel zou kunnen worden
opgebouwd. Het beeld is eenzijdig, omdat
het is opgebouwd uit oppervlakkige indrukken
over zijn onderwerpen en over de schijnbare
gemakkelijkheid van de vormgeving de
tekening, de verfbehandeling en zelfs de
compositie.
Het yolk bekommert zich niet om de
geestelijke relatie tussen de schilder en zijn
cnderwerpen, cm de geheimen van de
creativiteit, om de plastische normen. Het
bouwt uit oppervlakkige indrukken een
gesimplifieerd beeld, maar geen image. Enkel
de cultuurbewusten maken een image. Om
het te leren kennen, , kan ,het nuttig zijn een
encyclopedie te raadplegen.
Naar aanleiding van een bezoek aan het
Kunsthistorisches Museum te Wenen, bracht
Aldous Huxley in 'Along the Road' 'kritiek uit
op de elf regels over Bruegel in de
Encyclopaedia Britannica - „men kan erop

vertrouwen, merkt hij schamper op, dat ze in
dergelijke aangelegenheden de algemene
opinie weergeeft van een paar generaties
terug". Die encycicpedie schreef inderdaad
over Bruegel, dat „de onderwerpen van zijn
schilderijen hoofdzakelijk komische figuren
zijn zcals die van D. Teniers; en als hij de
delicate toets en de zilveren klaarheid van
die meester mist, dan heeft hij geestigheid en
komische kracht in overvloed". In latere
uitgaven werden de elf regels weliswaar tot
zestien uitgebreid, maar de geciteerde tekst
bleef ongewijzigd behouden. In de jongste
uitgave van de Britannica zijn ze echter
volledig weggevallen. Na de biografische
gegevens en een overzicht van zijn werken,
schrijft ze : „Bruegel was geen Vlaamse boer,
maar
zoals hij soms werd voorgesteld,
een gecultiveerd stadsbewoner die werkte
vcor klanten die een onaerscheid konden
maken, waaronder de Spaanse autoriteiten. Hij
was een zeer bedachtzaam schilder, die erin
slaagde zijn eigen levendige waarnemingen
te combineren met elementen uit de kunst
van andere perioden en elders, zodat hij een
vollediger en meer coherente visie op de
wereld ikon tonen dan gelijk vvelke tijdgenoot.
Het is een visie waarin de kleinzieligheid,
de wreedheid en de dornheid van de mens
sterk beklemtoond worden tegenover het
sublieme en de onverschilligheid van de
natuur. Het pessimisme ervan wordt echter
gecompenseerd door een geestelijke
zuiverheid, een humor en een sensibiliteit
voor elke vcrm van schoonheid in de natuur
die van Bruegel een van de verrukkelijkste
en meest filosofische artiesten hebben
gemaakt."
In de jongste uitgaven van de meeste
encyclopedieen krijgt Bruegel de plaats en
de appreciatie waarop hij recht heeft. De
Encyclopedia Americana (editie 1965) schrijft
wel, , dat hij bekend is vcor zijn realistische
uitbeeldingen van het dorpsleven, „which
have earned him the names of Peasant
Brueghel and The Droll", maar Collier's
Encyclopedia (editie 1967) legt de nadruk op
zijn technische vaardigheid en noemt hem
„een van de meest vooraanstaande artiesten
in de geschiedenis van de Vlaamse
schilderkunst". Het Schweizer Lexikon
(editie 1946) noemt hem „misschien de
origineelste kunstenaar van het manierisme
ten noorden van de Alpen". De Brockhaus

een komische schilder beschouwde blijkt
uit een brief aan zijn vriend Flor van ,Reeth
in de periode waarin ihij zijn boek schreef :
„Bruegel vordert nu stabiel, en 't zal een
schoon boek zijn, maar 't is danig moeilijk
omdat Bruegel een onduidelijke ziel had en
altijd overhoop met zichzelf lag, gebonden
aan de 'kloof der aarde en hunkerend naar de
hcogste toppen. Dat is moeilijk die up en
down laten komen op tijd". Misschien is hij
daarin inderdaad niet helemaal geslaagd,
zodat hij aanleiding gaf tot verkeerde
interpretatie. En daardoor heeft hij dan wel
lets bijg edragen tot de verspreiding van een
eenzijdig image. Dat komt duidelijk tot uiting
in de besprekingen van het boek in
verscheidene bladen en tijdschriften. Aan de
ene kant zijn er critici geweest die van oordeel
waren, dat niemand beter over Bruegel had
kunnen schrijven dan Felix Timmermans. Zo
schreef Ernst Groenevelt in 'De Avondpost' :
„Wanneer Bruegel een schriiver ware
geweest, hij zou Timmermans hebben
geheten, en ware Timmermans een schilder,
zijn naam zou Pieter Bruegel zijn". Lode
Monteyne schreef in 'De Vlaamsche Gids' :
We zijn daarin meer getroffen geworden
door de wijze waarop de auteur van Pallieter
de verschillende aspecten van Bruegels kunst
verheerlijkt door ze om te zetten in gelijkwaardige plastisch-rijke en kleurenweelderige
bladzijden dan wel door de psychologische
groei van de mens en de artiest, die wij
toch ongaarne missen in dit schitterende
werk".
Gerard Knuvelder noemde 'Pieter Bruegel'
in 'Rceping' het beste werk van Timmermans:
„Dit boek is als 't ware bezeten door een
schuimende scheppingsdrift, door een
levenskracht en levensgloed die in het
overige werk van Timmermans niet te
'

Enzyklopadie (editie 1967) prijst hem vooral
als tekenaar, de Grand Larousse
Encyclopedie (editie 19C0) Iegt de nadruk
op zijn „genie als landschapsohilder". Dat
Collier's Encyclopedia weet te vertellen dat
„zijn familie waarschijnlijk uit een van de
twee steden in Vlaanderen kwam die
Bruegel worden genoemd" en eraan toevoegt
dat , het Bruegel in Noord-Brabant bij
's Hertogenbosch Iigt, is natuurlijk van
bijkomstig belang. Hoofdzaak is dat de
becordeling van Bruegel als schilder gunstig
evolueert. Vroeger werd Bruegel niet enkel
door het yolk eenzijdig bekeken en
gesimplifieerd. In de 'Dictionnaire ihistorique
et raisonne des peintres de toutes les Ocoles'
van Adolphe Siret (editie 1883) kon men
ook lezen : „D'un caractere eminemment gai
et sociable, it sut l'imprimer a toutes ses
oeuvres parmi lesquelles iI y a de
charmantes..." en „Maniere animee et
spirituelle; la disposition gale et comique de
son esprit se retrouve dans presque tous
ses tableaux".
Het populaire, eenzijdige en gesimplifieerde
image van Bruegel is dus helemaal geen
produkt van de geest van Felix Timmermans :
het bestond reeds lang v6Or hij zijn Bruegel
schreef. Dat neemt niet weg dat het
gedeeltelijk waar is dat de publikatie ervan
dat image verder zou kunnen verspreid
hebben. De vraag is echter of het Bruegelbeeld van Timmermans wel juist werd
gelnterpreteerd. Bij de keuze van de titel gaf
de Engelse vertaler reeds een interpretatie,
toen hij 'het boek 'Droll Peter' noemde, een
benaming die ruit onze gewesten afkomstig is
waar hij vroeger de 'Vieze Bruegel', de
'Drollige Bruege of kortweg 'Pieter den
Drol' werd genoemd.
Over de opvattingen van Felix Timmermans
over Bruegel iheb ik vroeger reeds geschreven
in dit tijdschrift 1 . Voor zijn roman steunde
hij zcwel op zijn eigen interpretatie van
Bruegels schilderijen als op het getuigenis
van Karel Van Mander, dat Bruegel „een
zeer stil en geschikt man was", „niet veel
van woorden en toch vermakelijk in
gezelschap". In zijn bijdrage over Bruegel
in '100 grote Vlamingen' schreef Timmermans
later de volgende slotbedenking : „Groot
was zijn werk, zwak was hij als mens, maar
juist daardoor had , hij zoveel te zeggen." Dat
Felix Timmermans Bruegel niet eenzijdig als

vinden is."
Aan de andere kant schreef Achilles Mussche
in 'Vooruit' „Timmermans' Bruegel vloekt
tegen de Bruegel der schilderijen. De
Bruegel der schilderijen is, ondanks een
zekere oppervlakkige schijn, een sombere,
tragische natuur : Timmermans' Bruegel is en
blijft een boer, een alledaagse boer." Het
scherpst heeft August Vermeylen op het
Bruegel-boek gereageerd in een fictief
interview met de schilder in 'Vandaag'.
Hij liet Bruegel daarin o.m. zeggen :
„Timmermans heeft me eenvoudig als
voorwendsel gebruikt : hij wilde niet anders
dan nog eens van zijn Pallieter-vat te tappen,
zich nog eens een roes te drinken aan zijn
bier-zware liefde voor het 'koleurige'
Vlaanderen. Hij gaat niet uit van mijn geest,
maar van mijn onderwerpen, om er zijn eigen
verbeeldingen aan te laten wapperen als
vaantjes."
In het buitenland kreeg het werk een veel
gunstiger weerklank. Zo schreef G. Charensol
in 'Les Nouvelles Litteraires' over de Franse
vertaling : „La reussite de Felix Timmermans
est exceptionnelle et on regrette de si mal
connaitre en France ce puissant romancier
flamand capable de douer d'une vie si
intense, si quotidienne des evenements vieux
de quelque 400 ans."
Als ik de antwoorden op de mij gestelde
vragen samenvat, kom ik tot de volgende
vaststellingen :
1. Het populaire image van Bruegel werd
niet door het yolk , gecreeerd; zijn werk werd
wel eenzijdig geInterpreteerd en zijn beeld
werd aldus gesimplifieerd, omdat vooral
werd uitgegaan van zijn onderwerpen;
2. Om dezelfde reden werd hij geldentificeerd
met bepaalde aspecten van het Vlaamse
volkskarakter;
3. Felix Timmermans heeft dat image van
Bruegel ihelpen verspreiden, door er in zijn
Bruegel-roman de nadruk op te leggen, maar
hij had een juister en dieper inzicht in de
betekenis van Bruegel dan de oppervlakkige
lezer van zijn roman meestal vermoedt.
Jose De Ceutaer

'Het genoegen te kunnen schilderen. Felix
Timmermans en Pieter Bruegel' (fragment
uit' En toch. Spiegelbeeld van Felix
Timmermans', in 'Vlaanderen' 93, mei-juni
1967, p. 171-172.
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Bruegel

en het stoffelijke
kultuurgoed
van zijn tijd

De kinderen op de voorgrond
imiteren de ouden in hun
dans. Axel L. Romdahl
herinnert aan de spreuk die
Jordaens en Steen na Bruegel
menig keer hebben
uitgebeeld : ' Soo de ouden
songen, soo pypen de
jongen'.

Wie wat wil leren betreffende •het dagelijkse
!even en de dagelijkse dingen uit vroegere
tijden, kan daartoe drie belangrijke bronnen
gebruiken. Ten eerste de stoffelijke relikten
uit die eeuwen, de grote en de kleine, d.w.z.
de gebouwen en de voorwerpen. Ten tweede
komen allerlei gesc'hreven of gedrukte
bronnen in aanme•king. Maar niets is zo
sprekend als de derde bron : de oude
afbeeldingen, in de vorm van schilderij of
prent.
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Nu zijn echter, op dit stuk, alle Oude
Meesters niet op een rij te zetten. Er zijn er
the een forse schrede vooruit mogen komen
een Joachim Beuckelaer (± 1530-1573), een
Pieter Aertsen (1508-1575), een Adriaan
Brouwer (1606-1638), een David Teniers de
Jonge (1610-1690). Geen enkele, evenwel, is
zo belangrijk voor de kennis van het oudtijdse
volksleven als Pieter Bruegel de Oude. Bij
die uitspraak moet ik echter een paar
kanttekeningen plaatsen.
Allereerst : er blijven bij hem nog heel wat
ikonografische feiten onverklaard. Ettelijke
raadsels en raadseltjes blijven bestaan. Wat
de spreekwoorden betreft, heeft de grote en
gemoedelijke taalgeleerde, wijlen dr. Jan
G ra u Is wel definitief en afdoende werk
geleverd met zijn boek Volkstaal en yolks-

leven in het werk van Pieter Bruegel
(Antwerpen 1957). Datzelfde onderzoek nog
eens overdoen ter zake het alledaagse
stoffelijke kultuurgoed, zou eveneens vele
jaren vergen. 1k ben nog maar een eind die
weg opgewandeld. Wat hier volgt, is een
kleine proeve in die richting. Het is slechts
een greep uit het feitenmateriaal, hetwelk,
wetenschappelijk bewerkt, toch reeds een
heel boek zou kunnen uitmaken.
Er dient begonnen met een waarschuwing
het zou fout zijn, elke voorstelling bij Bruegel
'letterlijk' te verstaan. M.a.w., niet alles wat
hij afbeeldt, dient als een waarheidsgetrouw
dokument te worden opgevat. In tvveeerlei
opzicht is dat te bewijzen. Ten eerste ontkomt
ook Bruegel niet aan de strekking van de
oudere Meesters en van die uit zijn tijd, de
zaken rijker voor te stellen dan ze in der
waarheid zijn. Het is een soort ongeschreven
stelregel, dat bij het yolk lets maar 'schoon'
is, dat 'rijk' is. Zie alle 'Boodschappen aan
Maria' van de Oude Meesters ! Die opvatting
vinden we ook bij Bruegel. Laten we een
prent nemen als bijv. de 'Pagus Nemorosus'.
Het is een dorpsgezicht.
Vier huizen zijn er afgebeeld : alle vier van
steen. Nochtans is het zeker, dat leembouw,
'vakwerk', in die tijd op het platteland nog
zogoed als algemeen was. Een huis vertoont
een trapgevel : weerom een steedse, te rijke
vorm. We herkennen twee pannendaken,
wat allemaal te rijk is voor een dorp in die
dagen. En bij twee huizen zijn er
schoorsteenpijpen zichtbaar, daar waar we
uit dokumenten weten, dat bijv. in 1529 ter

dorpskom van Vorselaar, Kempen, slechts
1 huis op 5 een schouwpijp bezat. De
bovenste openingen van de vensters bij
Bruegel zijn aireeds met glas-in-lood gedicht :
dat dichtmaken gebeurde te plattelande
toen nog zogoed als uitsluitend met een
vlies, of geolied linnen, of geolied papier.
En laten we nu, ten tweede, de vormen op
zichzelf even kritisch bekijken. Het huis op
het spreekwoordenschilderij bovenaan links
heeft, in de zijgevel, twee zoldervensters
boven elkander. Dat is bouwkundig onmogelijk. Betreffende de vlaaien (vladen,
taarten) op het dak van dat huis moet ik hier
nog een aantekening inlassen. Het uitgebeelde
spreekwoord is : „Daar zijn de daken met
vladen gedekt", d.i. daar is alles in overvloed.
Vlaaien werden in Bruegels tijd dus dermate
als een lekkernij beschouwd, dat ze
spreekwoordelijk werden gebruikt. Maar wat
de aard dier taarten op Bruegels schilderij
betreft, iheb ik reeds elders (Bakhuis en
broodbakken in Vlaanderen, 1963, blz. 62)
dr. Grauls moeten tegenspreken. Dr. Grauls
ziet er 'klaarblijkelijk rijst- en pruimevlaaien'
in. Mijn overtuiging is, dat het appel- en
perentaarten zijn, want die zijn oud en
traditioneel in de Kempen.
De zaagstelling achteraan op de plaat
'Prudentia' is veel te zwak gebouwd; die
met neerstorten. De haal of ketelhaak op de
prent 'De magere Keuken' bevat maar
5 tanden : dat moeten er, normaal, viermaal
zoveel zijn. Op de 'Volkstelling te Betlehem
heeft het wiel van de voorste kar 13 spaken.
Ook dat kan niet : het moet in elk geval
een even getal zijn. Op het spreekwoordenpaneel, bij de uitbeelding van 'Een stok in
het wiel steken', is een rad weergegeven,
dat 11 spaken telt in plaats van 12 of 14.
Nogmaals : dat is onmogelijk, dat meet
'spaak !open', - ten ware Bruegel op zijn
spreekwoordenpaneel dat spreekwoord heeft
willen uitbeelden ! Dr. Grauls vermeldt het
niet; onze kanttekening zou dus een

aanvulling kunnen zijn op zijn reeks
opgegeven spreuken. En laat ik hiermee
mijn voorafgaande waarschuwing dan maar
besluiten, en overstappen naar enkele
leerrijke 'dokumenten', zo cvervloedig
aanwezig in het 'werk van onze beroemde
Meester.
Geen schilder heeft een schonere verzameling
bierkannen afgebeeld dan Bruegel. Op zijn
'Boerenbruiloft', in de linkerbenedenhoek,
staat er een ganse mand, en op zijn
'Boerendans', eveneens aan de linkerkant,
lopen er ook enkele goede voorbeelden in
het oog. Waar zijn die pollen gebakken ?
Het is 'steenwerk'. Als herkomst dient
vooral aan Raeren bij Eupen gedacht.
Nochtans kunnen een paar bierkannen, uit
hoofde van hun roodachtige vlekken,
afkomstig zijn van Siegburg, in het Rijnland.
De Iichtkleurige, omgekeerde, koepelvormige
beker op de tafel van de 'Boerendans' zal
wel uit Siegburg stammen; het is een
'drinkuit', of 'stortebeker', dat is een
drinkschaal die, zoals de drinkhoren, geen
voet heeft, en diende te worden leeggedronken aleer, omgekeerd, te worden
neergezet. De gezel van de doedelzakspeler
heeft een drieorige kan, ook wel eens
'Keizer Karel-kan' genoemd (Denk aan de
pot met drie oren te Olen !), in de hand.
Het konische kruikje vooraan op de tafel
herinnert, wegens zijn reeks profielringen
onder- en bovenaan, aan het drinkvaatwerk
van kuiperswerk, gebonden met (houten)
banden. De hele bierkannengeschiedenis
herinnert ons er aan, dat bier toenmaals de
drank was, bij eke maaltijd en elke
gelegenbied; koffie, tee, chocolade, komen
slechts omstreeks 1700 in zwang. De mand
met bierkannen heeft des te meer
dokumentair belang, daar we in de
boedellijsten uit Bruegels tijd inderdaad wel
eens een mand met drinkpotten vinden
vermeld.
De grote kruik naast de mand met kannen
9c

op de 'Boerenbruiloft' is een waterkruik.
Dat was geen hard aardewerk ofte steenwerk,
doch zacht en poreus goed, geheten
'gebakken aarde'. Er zijn niet vele van die
kruiken bewaard gebleven. We vinden ze
meer dan eens bij Bruegel. Bij Teniers
vinden we ze terug. Op de heemkundige
tentoonstelling te De Pinte, 6-7 okt. 1968,
was er een te zien, die was gevonden in een
waterput, welke omstandigheid een bewijs
is voor de juiste identificatie. De groengeklede
man links op de 'Boerenbruiloft' schenkt
bier uit een , grote koperen kan. Die afbeelding
is een dokument : het is een der allereerste
konterfeitsels van de koperen melkstoop,
die later, bij Rubens bijv., ook te zien is,
en die tot heden zijn vorm heeft behouden.
Ook dat is opmerkenswaard, hoe we uit
Bruegels werk leren, dat bepaalde vormen
onveranderd tot onze tijd zijn overgeleverd.
Bijv. de vrouw van de 'Twaalf Spreekwcorden' te Antwerpen die „in de ene hand
water en in de andere vuur draagt", houdt
een halfsferische ketel en een vuurtang vast,
die helemaal dezelfde zijn als die uit het
begin der 20° eeuw. De lemen ,huizen op de
'Boerendans' hebben de sfeer en het silhouet
der oude Kempisohe boerderijen en ze zijn
niet gewit. Niet hun vorm en geleding
beschouw ik als een dokument, want
fotografisch nauwkeurig zijn ze niet, doch
wel het feit, dat ze toen, althans aan de
buitenzijde, nog niet met witkalk waren
bewerkt. De ploeg op 'De Val van Icarus' is
een dokument. Hij heeft alreeds een keerberd
of rister; dat 'kan ,geen fantasie zijn. Het is
nag een recht rister, geen hol gebogen zoals
bij de ploegen thans. Ook het kleine wieltje
vooraan moet op de werkelijkheid steunen.
Dat doet oak de goede afbeelding van de
rommelpot, vOOr de figuur op de ton, op het
schilderij 'De Strijd van de Vasten tegen
Vastenavond'. De Vasten zit er op een
driekantige stoel of driestal, met ruggesteun.
„Tussen twee stoelen in de as zitten" (een
der 'Twaalf Spreekwoorden' te Antwerpen en
ook op het spreekwoordenschilderij) wordt
eveneens met driehoekige stoelen uitgebeeld.
Die driehoeksvorm heeft veel te beduiden :
zulke stoelen zijn steviger dan vierkantige;
ze zijn beterkoop, wegens besparing van
hout en van werk; ge kunt er niet op
achteruitleunen, wat noodlottig is voor alle
stoelen, en ze staan steeds stevig, wat van
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groat belang is wanneer de vloer oneffen is,
zoals de lemen vloeren waren. Nogmaals
terugkerend tot de figuur van de Vasten :
op de ovenpaal, bij wijze van lans gehanteerd,
liggen twee haringen; aan de voeten van
die figuur ligt een vijgenmat en staat er een
ketel mosselen; er zijn in haar buurt ook
ettelijke krakelingen te zien : haring, vijgen,
mosselen waren typische vastenspijzen, en
dat de krakelingen omstreeks die tijd van
het jaar er ook aan te pas komen, bewijzen
thans nog de krakelingen van Geraardsbergen
op de eerste zondag van de vasten. Aan de
leant van de Vastenavond zien we de wafel
op de voorgrond treden : zij was een
feestgebak. Een vrouw is ze aan 't bakken.
Met het tangvormig opengaande wafelijzer
van toen moet het een zeer moeilijk werk
zijn geweest.
Willen we ook het schoeisel van de
Bruegelfiguren eens bekijken ? Ook daar is
wat zeer leerrijks te ontdekken. De reeds
herhaaldelijk vermelde figuur van de Vasten
draagt de middeleeuwse patijnen, d.i. een
houten zool met leren riem. Patijnen staan
ook in het bovenste zoldervenster van het
huis, links op het spreekwoordenschilderij,
zonder dat het verklaard is, wat ze daar
wel doen. Voorts dragen de figuren leren
schoeisel. Bij een 'Boeren-Bruegel' zouden
we boeren-op-klompen hebben verwacht.
Maar neen, de klomp of houten schoen is een
jong kultuurelement. En juist ook Bruegels
werk is belangrijk voor de gesohiedenis
ervan. Bij goed toekijken zijn er inderdaad
een paar personages te vinden, die holleblokken of echte houten schoenen dragen.
Het duidelijkste voorbeeld is te vinden op
het schilderij der 'Kinderspelen'. Precies het
ventje met de 'vollaard' - welk feestgebak
te Blankenberge nog thans wordt gebakken
op Sinterklaasdag - draagt klompen. Op het
schilderij 'De Strijd tussen Vasten en
Vastenavond' loopt er ergens ook een met
hcut geschoeid figuurtje. De 'Kinderspelen'
jaartekenen van 1560. Omstreeks die tijd
zullen de klompen of kloefen dus stilaan in
gebruik zijn genomen. Als een autochtoon
kultuurelement ? Zeer waarschijnlijk niet.
Vanwaar dan overgenomen ? Denkelijk van
Frankrijk. De klomp heeft trouwens maar een
betrekkelijk klein deel van Europa kunnen
veroveren.
De twee vormen van Kempische schuren :

de oudste met dwars gerichte en de jongste
met langs gerichte den of dorsvloer, zijn bij
Bruegel te vinden. Voor de opkomst van het
tweede, grote schuurmodel hebben we dan
toch at enig houvast: die schuur was er
ten minste reeds omstreeks 1500. En nu ik
de schuur heb vermeld, kunnen we hier ook
nog de graanoogst te pas brengen. Bruegel
liet ons daarvan een paar goede dokumenten
na, een prent en een schilderij die de
korenoogst voorstellen. De merkwaardigheid
bij het oogsten is, dat het graan niet met
de korte zeis, te weten pik of zicht, wordt
geveld, doch met de grote graszeis. Het
graan wordt bij Bruegel 'gemaaid', niet
'gepikt'. Merkwaardig is nu, dat precies in
het hart van ,de Limburgse Kempen, in de
streek van Neeroeteren tot Grote- en
Kleine-Brogel, oak thans nog het graan op
de 'Bruegeliaanse wijze' wordt gemaaid. Het
ligt voor de hand, dat dit feit een argument
is ter verdediging van Bruegels herkomst
uit een der Limburgse Brogeldorpen.
We hebben nu al links en rechts gegrasduind
in Bruegels werk. Laten we nu nog drie van
zijn prenten een beetje stelselmatiger
bekijken. Ze zijn voor ens onderwerp - de
dagelijkse dingen - van bijzonder belang.
Die prenten zijn 'Prudentia', 'De magere
Keuken' en 'De vette Keuken'.
Vooraan links op de prent 'Prudentia' liggen
8 emmers. Dat zijn lederen brandemmers.
In scmmige gemeenten waren de ingezetenen
verplicht een brandemmer te bezitten en uit
elk huis moest er iemand de helpende hand
verlenen bij de brandbestrijding. Elke
stadsgeschiedenis bevat het relaas van
rampzalige branden. Te Veurne zijn er zulke
brandemmers bewaard. De naamletters van
de bezitter staan op de emmers geschilderd.
Achter de emmers ligt een haak. Dat is
een brandhaak. Weerom verplichtten de
dorpskeuren althans in de Kempen - dat
ten minste elk gehucht een dergelijke haak
moest bezitten. Hij werd opgehangen ergens
onder een laag schuurdak, bij de hand in
geval van alarm. Anno 1955 heb ik er nog
ergens een op zijn oorspronkelijke plaats
kunnen fotograferen. Aan de mij bekende
brandhaken is er een lansvcrmige punt als
uiteinde. Met zulk een haak-met-stootpunt
kcnden de brandende partijen worden
neergetrokken Of omvergestoten. Bruegels
brandhaak ontbeert die ijzeren stootlans.
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Maar zijn werktuig vertoont wat anders !
Aan het huis of de huls van de haak zijn
twee treksparren aangekramd. Zo wordt
Bruegels brandbestrijdingsgereedschap veel
machtiger : nu kan er met behulp van drie
sparren worden getrokken aan bijv.
brandende dakgedeelten, om die, eens
neergelegd, op de grand te blussen. Bruegel
heeft ons een bijzondere brandhaak getekend.
Geen enkel museum bezit er zo een, bij
mijn weten. De besproken afbeelding is
derhalve een zeer fraai dokument.
Rechts, op dezelfde prent, wordt het
slachtbeest ingezouten. Het zoutbakje, het
weze nogmaals aangestipt, heeft zijn vorm
bewaand tot in de 20' eeuw. De tafel is rond.
In Bruegels tijd werd ze rondeel genoemd.
Een rand blad en drie paten bezorgen
weerom een reeks voordelen (Vgl. de driestalstoel !). Ook zulke tafel staat stevig op
oneffen bodem. Het ronde blad biedt, in
verhouding, het meeste plaats voor de
aanzittenden en hindert het minste in de
huisruimte; want een tafel, op het ogenblik
dat ze niet wordt gebruikt, is een hinderlijk
meubel. Uit Bruegels werk blijkt, dat de ronde
driepotige tafel een volksmeubel was in de
16e eeuw. Zij is dat in Vlaanderen niet
gebleven. Wel in sommige streken van
Nederland; er zij hier verwezen naar bijv.
de Friese 'flap aan de wand'. De vleeskuip of
het pekelvat heeft de vorm van een afgeknotte
kegel. Dat is weerom de rationele vorm.
Dank zij dat model ,kan het vlees niet zo
gemakkelijk naar omhoog dringen in het
pekelwater. In 1963 heeft het Bokrijkse
Openluchtmuseum zulk konisch pekelvat of
vleesstande geschonken gekregen van Daniel
Verbruggen, te Stavele, W.-V1. De banden om
Bruegels vat zijn - vanzelfsprekend voor die
tijid - van hout. Het gebruikte hout waren
kastanjeroeden. Nergens te onzent zijn
dergelijke hoepels zo lang gemaakt geweest
als in de Westvlaamse Westhoek. Die laatste
houten hoepels dienden voor de haringtonnen, - om ,dezelfde redenen als ze bij
Bruegel worden aangewend : ze waren
bestkoop en bestand tegen het zout.
Op de prent 'De magere Keuken' keert de
ronde tafel weer. Ook de mosselen; maar er
ligt eveneens een raap ter tafel. Dat brengt
ons weerom op het kapittel van de
volksvoeding. Rapen waren daarin zeer
belangrijk. Kentekenend in dat verband is de
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raap in het blazoen van het Waasland. De
aardappel, die, zoals Luciaan Van Acker,
Ardooie, zo overtuigend heeft aangetoond,
van West-Vlaanderen Lift als teelt op ruimere
schaal zich heeft verbreid in ons land, zijn we
maar voorgoed gaan eten sedert de
hongersnood van 1740. Een jongetje likt de
ketel uit. Die pot is een 'driebeen' of 'grape ,
een uiterst yolks , gereedschap. Er hangt er
nog eentje boven het vuur. Die potvorm is in
de zeer vroege middeleeuwen ontstaan,
misschien reeds in de zevende eeuw. Met zijn
- weerom - drie pootjes stond hij even
stevig in de ,haardas als op de vloer.
Belangrijk op de prent is zeker eveneens de
bakermat, het bijna wanvormige voorwerp,
waarin de vrouw zit om ,haar kind te laten
drinken. Op de drinkhoren zelf - een vorm
van 'drinkuit' zei ik alreeds - mag vooraf
even de aandacht worden gevestigd.
Gebruiksvoorwerpen rechtstreeks uit de
natuur nemen, is een overal op de wereld
aangewende primitieve wijze van doen. De
drinkhorens van de Germanen, voor bier en
honigmede, zijn voldoende bekend.
Maar laat iik het hier vooral over de ,bakermat
hebben ! Zij is gemaakt van stro en
gekloofde bramen. letwat hogere, fraaie
eksemplaren, uit de 17e en 18' eeuw, zijn
meestal van tenenwerk. Zij heten dan best
bakermand, naam die de oude boedellijsten
ons inderdaad verklappen. De Bruegeliaanse
bakermat is de eenvoudigste, en, bij mijn
weten, de enige afbeelding van haar soort.
Zou het dan weerom niet een fraai dokument
zijn ? Laat ik er nog - allicht ten overvloede aan toevoegen, dat het volk in Bruegels tijd
nog geloofde dat, indien een kind te dicht
bij het vuur was gebakerd, de hitte van de
vlam oversloeg in het karakter van het kind,
welk volksgeloof ten grondslag ligt van onze
uitdrukking 'te heet gebakerd zijn'. lk ben
Bruegel zeer dankbaar voor zijn bakermat.
Laten we ook letten op het aarden
olielampje tegen de linker-schoorsteensteun
(schoorsteenfrijt, standvink, standfijk, enz...).
Het Museum van de Bijloke, te Gent, bezit
letterlijk dezelfde, zeldzame aarden olielamp.
Dat een schoorsteen van deze vorm toen
nog niet thuishoorde in de arme volkswoning
- het gaat hier om 'de arme keuken' ! heb ik al aangestipt.
Op 'De vette Keuken' is de tafel rechthoekig
geworden. Dat zal dan de rijkemanstafel

geweest zijn. Gebraden ganzen, speenvarkens,
varkenskop, ham, varkenspoot jes en natuurlijk! - worst zijn de vette feestspijzen.
Over het vuur zijn drie ketels - andermaal
' driebenen ' - opgehangen aan de haken
van een nu drievoudige haal. Die laatste is
een merkwaardig voorwerp. Dat was iets
vo'or rij'kekeukens. Bruegel tekent ons hier
het voorwerp' dat in de boellijsten van zijn
tijd cruyshael wordt genoemd. Het GruuthuseMuseum te Brugge bezit daarvan een drietal
zeer goede voo~beelden. Het mag terecht
trots zijn op dat bezit Vóór het vuur steekt
een speenvarkentje aan ,het spit. Onder het
braadstuk staat een druippan. Met een
druiplepel wordt het besausd : 'bedropen '.
Een goed braadstuk meet' zichzelve kunnen
bedruipen' : het moet vet genoe,g zijn. Die
uitdrukking nemen wij wel eens in de mond
voor' een zaak die gezond is'. Missohien
wist nog niet elke lezer waar vandaan dat
gezegde in ,onze taalsohat is gekomen. Een
tweede druippan staat in de hoek onderaan
links. Twee knaapjes smullen er uit. Hun
aangename bezig'h eidherinnert ons aan het
feit, dat vet, 'smout', in die tijden een
lekkernij was, want in menig huis was de
smoutpot of vetpot, aan het eind van de
winter, te spoedig leeg. Zich dik en rond eten
konden alleen de welgestelde lieden, en dus
g'old in die tijd 'dik zijn' voor schoon. Die
opvatting leefde in de mening van de mindere
man nog voort omstreeks 1900 ! Maar laten
we de druippan in het linkerhoekje nog even
van naderbij bekijken. Ze heeft, aan de
voorkant, een 'huls of huis voor het bevatten
van een steel. Dat is wel een eigenaardig
model van druippan, maar i'k ben het
eveneens bi'j tijdgenoten van Bruegel
tegengekomen. De gietgeul ligt op een rasp.
Daarnaast staat een stenen mortier. De
initialen staan er toevallig op en hebben met
het voorwerp niets uitstaans. Zo we Dodoens'
Cruydeboeck opslaan, dan vinden we binnen
het bestek van de eerste 60 bladzijden
alreeds ten minste een dozijn kruiden, die
konden 'gestoten' worden, hetzij voor
keukengebruik, hetzij voor medicijn. M.a.w.,
oudtijds kende de mortier een veel ruimer
gebruik dan nu. De kat, vóór de haard, likt
uit de druippan. Ditmaal 'likt zijn niet, om
't smeer, de kandeleer'. Maar wat doet de
hond? Die smult aan een voorwerp dat we
kunnen thu iswijzen als de vetkaars of

roetkaars, wel meest van schapevet gemaakt
in die tijd. In het eigenaardige mandje steekt
nog voorraad. Welnu, dan heeft Bruegel in
dit hoekje getekend wat in oude boedellijsten
heet caerscorf of ceersecorf: een
kaarsen korf. Een mes ligt wel ter tafel, en
op 'De magere Keuken' dragen twee mannen
er een in de sohede _ wat gebruikelijk was
in die dagen -, maar een lepel zien we
toevallig niet. Die was, nochtans, toen
alreeds eeuwen in Izwang. Hij was, zoals 'het
mes, een zeer persoonlijk gerief. Een boer
van' De Boerendans'heeft hem parmantig
op de muts steken. Die zonderlinge
lepel plaats is niet zomaar een eigenaardigheid
'op z'n Bruegels', want andere Meesters
hebben dat motief, 'lepel op de muts', oo'k
weergegeven. Eetvorken, eohter, zien we bij
Bruegel nog nergens. In Italië werd er toen
al mee gegeten. Voor de Zuidelijke
Nederlanden, daarentegen, moet er nog een
halve eeuw worden gewacht aleer er een
eetvork opdaagt in de boedellijsten.
Dat dit verhaal nog veel langer kon worden
uitgesponnen - want over het spinnen bijv.
is er nog geen woord gerept ! - zal mijn
goedwiIHge lezer alreeds ,hebben overwogen.
Ergens moet i'k een eind er aan maken. Dat
kan nu wel. Ik meen, dat mijn doel is bereikt,
want er is aangetoond, zo dunkt mij, wat
hier moest worden gezegd: Bruegel is een
onovertroffen bron voor de kennis van het
dagelijkse volksleven in zijn tijd.
Genk-Bokrijk, 25 slachtmaand 1968.
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Dit schilderij volgt
betrekkelijk precies het
verhaal van Ovidius in zijn
' Metamorfozen'.
De bijkomstige personages
uit de fabel, de boer, de visser
en de herder zijn ook Kier
terug to vinden.
Het illustreert verder de
Duitse spreuk ' Een ploeg
houdt niet stil voor een
stervende'.

Pieter
Bruegel
de oude
en het landschap

Bij de studie van het werk van Pieter Bruegel
de Oucle gaat de aandacht onvermijdelijk
naar de Iandschappen die hij op zijn
tekeningen, gravures of schilderijen heeft
vereeuwigd. Men kan er eenvoudig niet buiten.
De kunstenaar heeft immers zeer veel
onderwerpen gesitueerd in een Iandschapsbeeld waarvan de indruk hem was
bijgebleven, zo hij het al niet Ietterlijk of
met Iichte vrijheid uit de realiteit had
overgenomen. De Bruegel-bibliografie
vermeldt hierover een aantal onmisbare
opstellen, hoewel geen enkel dit aspekt van
het oeuvre ten gronde uitput. Niet zelden stoot
men daarbij op problemen in verband met
de authenticiteit, de herkomst, de juiste
datering en de samenhang met het ander
werk, zodat het patroon van de schaarse
biografische gegevens er niet altijd duidelijker
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mét het
hetlandschap
landschap behoudt
behoudt
de mens
daarom
belang bij
poging om
om in
in
daarom haar
haar belang
bij elke poging
Bruegel's
oeuvrezekere
zekerelandschaptypes
landschaptypestete
Bruegel's oeuvre
naar de relatie
relatie
herkennen,
herkennen, en
en uit
uit te
te zien
zien naar
tussen
natuur als
als voorbeeld
voorbeeld en
en de
de
tussen de
de natuur
uitbeelding
de kunstenaar.
kunstenaar. Anders
Anders
uitbeelding ervandoor
ervan door de
wordt
geestelijke eenheid
eenheid binnen
binnen het
het
wordt de geestelijke
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het
oeuvre
oeuvre verminkt
verminkt en
en de
kunstenaarschap
verloop van
van toch
toch
kunstenaarschap over
over het
het verloop
een
twintigtal jaren
jaren vertekend,
vertekend, wat
wat dikwijls
dikwijls
een twintigtal
gebeurt
men van
van een
een levend
levend
gebeurt wanneer men
het spoor
spoor komt
komt
organisme
strukturen op het
organisme de strukturen
maar
net iets
iets te
te ver
ver hanteert.
hanteert.
maar het stilet net
Een
houvast om
om wat
wat inniger
innigervertrouwd
vertrouwd
Een eerste houvast
te worden
worden met
met de
de landschappelijke
landschappelijke visie
visie en
en
thematische
Bruegelbiedt
biedtons
ons
thematische verwerking
verwerking bij Bruegel
de vergelijking
vergelijking van
van twee werken
werken die
die hij
hij
geschilderd heeft
in of
of rond
rond 1568,
1568, dus
dus een
een
geschilderd
heeft in
jaar vOOr
vóór zijn
blinden' en de
de
zijn dood,
dood, t.w.
t.w. 'De
'De blinden'
reeds
aangehaalde, op zijn
zijn originaliteit
originaliteit
reeds aangehaalde,
aangevochten 'Val
Ikaros' die wij hier
hier
aangevochten
'Val van
van Ikaros'
echter vooral als
als type
type van
van ,behandeling,
behandeling, dus
dus
idee willen
willen benaderen.
benaderen.
als idee
De opmerkzame Rene
René Van
Van Bastelaer
Bastelaerheeft
heefthet
het
en voorgoed
voorgoed
landschap op
'De blinden'
blinden' eens
eens en
landschap
op 'De
geïdentificeerd met
met het
het gehucht
gehucht Sint-AnnaSint-AnnageIdentificeerd
Pede
de buurt
buurt van
van Dilbeek.
Dilbeek. 33 Wij
Wij hoeven
hoeven
Pede in de
in te
te gaan
gaan op
op de
de diepere
diepere betekenis
betekenis
hier niet in
van de
de' uitbeelding.
uitbeelding. Haar
Haarspirituele
spirituelesamenhang
samenhang
van
misantropisch werk 'De
'De trouweloze
trouweloze
met het misantropisch
wereld' uit
hetzelfde jaar,
aan het
het
wereld'
uit hetzelfde
jaar, en
en de aan
evangelie ontleende
ontleende zinspeling
zinspeling op
op de
de
evangelie
verblinde beleidslieden
beleidslieden zijn door
door de
de auteurs
auteurs
verblinde
Wat ons
ons interesseert
interesseert
voldoende besproken. Wat
is de wijze
wijze waarop
waarop de
de schilder
schilder het
het reele
reële
is
landschap in
werk heeft
heeft geIntegreerd,
geïntegreerd,
landschap
in zijn werk
hij zich
zich eventueel
eventueel van
van het
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk
hoe hij
beeld heeft
heeft verwijderd
verwijderd of
hoe hij
hij dit
dit kan
kan
beeld
of hoe
gesublimeerd.
hebben gesublimeerd.
Volgens Van
Van Bastelaer
Bastelaerheeft
heeftBruegel
Bruegel
zich,
Volgens
zich,
merkwaardig genoeg,
genoeg, zeer
zeer nauwgezet
nauwgezet
merkwaardig

gehouden
algemene compositie
compositie die
gehouden aan
aan de
de algemene
die hij
van
vredig Brabants
Brabantsdorpje
dorpjevoor
voorogen
ogen
van het
het vredig
had.
heuvel op de
had. Alleen
Aileen de
de kleine heuvel
achtergrond,
kerkje, heeft
heeft hij
hij
achtergrond,links
linksvan
van het
het kerkje,
iets
opglooien om
om voorzeker de
iets hoger
hoger doen
doen opglooien
figuur
derde blinde
blinde picturaal
picturaal niet
niet te
te
figuur van
van de
de derde
waterloop rechts
rechts in
in beeld
beeld
hinderen.
hinderen. De
De waterloop
vloeit
moeilijke gezichtsgezichtsvloeit echter
echter uit dezelfde moeilijke
hoek
de toeschouwers
toeschouwers toe.
toe. Het
Het
hoek net
net eender op de
kleine
torentje uiterst rechts
rechts zichtkleine plompe
plompe torentje
baar
geboomte is
is verdwenen,
verdwenen,
baar achter wat geboomte
maar
dat sommige
sommige
maar onze
onze auteur noteert dat
inwoners
inwoners het
het zich
zich nog
nog herinneren
herinneren en
en dat het
domein
behoorde, nog
nog bestond.
bestond.
domein waartoe
waartoe het behoorde,
Ook
is levensecht.
levensecht. De lichte
lichte
Ook het
het kerkje is
vertekening
wijten zijn
zijn aan
aan
vertekening zou
zou alleen
alleen te
te wijten
een
verbouwingen
verbouwingen uit
uit 1575,
1575, waaraan een
gevelsteen
andere herinnert.
herinnert. Zelfs het
het
gevelsteen ten
ten andere
kasteeltje
rug van
van de zesde
zesde
kasteeltje dat
idat achter
achter de
de rug
blinde
trapgeve'l verheft,
verheft, was
was op enkele
enkele
blinde zijn
zijn trapgevel
details
hetzelfde gebleven.
gebleven.
details na hetzelfde
Hoe
toestand van
van het
het decor
decor waarin
waarin
Hoe de toestand
Bruegel
vierhonderd jaar
jaargeleden
geledenzijn
zijnblinden
blinden
Bruegel vierhonderd
liet
optreden, zich
zich verder
verder mag
mag ontwikkeld
ontwikkeld
liet optreden,
hebben,
domein van
van de
de
hebben, behoort
behoort tot
tot het domein
heemkunde
heemkunde en
en moet
moet ons
ons hier
hier niet langer
bezig
houden. Wij
nu dat Bruegel
Bruegelhetzij
hetzij
bezig houden.
Wij weten
weten nu
is gegaan
gegaan naar een
een landlandbewust
bewust op
op zoek
zoek is
schapsbeelà
thema over
over de
de blinden
blinden
schapsbeeld dat
dat zijn
zijn thema
door
optimaal
kunnen ondervangen,
ondervangen, hetzij
optimaal zou
zou kunnen
hetzij door
een
wellicht toevallige
toevallige ontmoeting
ontmoeting met dit
dit
een 'wellicht
landschap
kunnen geven
geven aan
landschap richting
richting heeft kunnen
de
compositie waarover
waarover hij
zich het
het hoofd
hoofd
de compositie
hij zich
brak.
geval spreekt
spreekt uit
uit zijn
zijn keuze
keuze
brak. In
In elk geval
een veredelende
veredelende natuurgetrouwheid,
natuurgetrouwheid, althans
althans
een
een
een eigentijds
eigentijds bewoonbewooneen voorliefde voor een
baar Ievensmilieu
levensmilieu waarin
waarin zijn
zijn personages
personages
als levende
levende mensen
mensen zouden
zouden kunnen
kunnen
zich als
gedragen,
tragisch hun
hun lot
lot ook
ook zou
zou
gedragen, hoe
hoe tragisch
en hoe
hoe didaktisch-vinnig
didaktisch-vinnig de
de ondertoon.
ondertoon.
zijn
zijn en
Hoefde
natuur als
als voorbeeld
voorbeeld niet
niet te
te
Hoefde hij
hij de natuur
corrigeren, des
liever waren
waren hem
hem de
de
corrigeren,
des te
te liever
zachte tonaliteiten
tonaliteiten van
aarde, het
het water
water
zachte
van de
de aarde,
en de
de lucht,
lucht, en
en de
de rustige
rustige ruimte
ruimte die
die het
het
en
geloof in
in zijn
zijn schilderij
schilderij zou
zou helpen
helpen ververgeloof
levendigen. Hier
bereikte hij een
een volmaakte
volmaakte
levendigen.
Hier bereikte
integratie van
idee en
en !even,
leven, ontstegen
ontstegen aan
aan
integratie
van idee
de anekdotiek
anekdotiek van
van het
het tijdstijds- en
en plaatsplaatsde
gebondene. Te
weten waar dit
dit geheim
geheim van
van de
de
gebondene.
Te weten
artistieke menswording
menswording en
dit zichzelfzichzelfartistieke
en van
van dit
als-schilder-herscheppen, zioh
begon te
te
als-schilder-herscheppen,
zich begon
voltrekken lijkt, achteraf
achteraf beschouwd,
beschouwd, haast
haast
voltrekken
nieuwsgierigheid.
misplaatste nieuwsgierigheid.
In de
de 'Val
'Val van
van Ikaros'
Ikaros' lig
lig het
hetprobleem
probleem
In
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De dans
dans der
der bedevaarders
bedevaarders

enigszins
aanvaarden het
het jaartal
jaartal
enigszins anders.
anders. Wij
Wij aanvaarden
1568
vermoedelijke datering
datering voor
voor het
het
1568 als
als vermoedelijke
verdwenen
moeten toegeven
toegeven dat
dat
verdwenen originee'l,
origineel, en moeten
dit late tijdstip
tijdstip van
van ontstaan
ontstaan de
de verklaring
verklaring
vergemakkelijkt,
de opbouw
opbouw van
van
vergemakkelijkt, althans
althans wat de
het
betreft. Niettemin
Niettemin durven
durven wij
wij
het landschap betreft.
een
schilderij erbij
erbij betrekken
betrekken waarvan
waarvan
een ander schilderij
men
kan zeggen idat
dat het uit het
het zelfde
zelfde
men kan
zuid-italiaans
beelden-arsenaal stamt
stamt t.w.
t.w.
zuid-italiaans beelden-arsenaal
haven van
van Napels'.
Napels'. Dit
Dit niet
niet ondertekend
ondertekend
'De
'De haven
1561 kunnen
kunnen
sohilderij
zou reeds
reeds voor
vóór 1561
schilderij zou
ontstaan
jaar dateert
dateert een
een
ontstaan zijn,
zijn, want
want uit
uit dat
dat jaar
gravure
Frans Huys
Huys naar
naar Bruegel's
Bruegel's
gravure van
van Frans
'Zeeslag
Messina' waarvan
waarvan de
de compositie
compositie
'Zeeslag bij Messina'
nauw
van 'De haven
haven van
van
nauw aanleunt
aanleunt bij
bij deze
deze van
'Napels'.
deTolnay
Tolnayverwierp
verwierpterecht
terecht
'Nape's'. Charles
Charles de
het
denkbeeld dat Bruegel
Bruegelhier
hierzou
zougestreefd
gestreefd
het denkbeeld
hebben
natuurgetrouwe uitbeelding
uitbeelding
hebben naar een natuurgetrouwe
van
kwestie'; hij
veeleer
van de
de haven
haven in
in kwestie;
hij ziet
ziet er veeleer
een
ideaal beeld
beeld in
in van
van de
de havenstad
havenstad 'an
een ideaal
van
sich'.4
Gustav Gliick
Glück daarentegen
daarentegen spreekt
spreekt van
sich'. 4 Gustav
een
herinneringsbeeld:: een
som van
een herinneringsbeeld
een som
indrukken
hethoofd
hoofdblijven
blijven
indrukken is
is Bruegel
Bruegel ininhet
hangen
hangen en
en later
later heeft hij
hij daaruit geput om
stofferen. 55
sommige
sommige grootse
grootse zeetaferelen
zeetaferelen te stofferen.
De hypothese is aanlokkelijk, ook als
Dehypotsianlkej,os
verklaringsgrond
verklaringsgrondvoor
voor de
de 'Val
'Val van
van Ikaros'
Ikaros' en
vooral
indien men
naar de
de late
late datering
datering
vooral hier
hier indien
men naar
neigt,
in Bruegel's
Bruegel'sleven
leven
neigt, dus
dus naar
naar e'en
een tijdstip in
waarop
waarop de
ide souvenirs
souvenirsaan
aan zijn
zijn reis
reis naar het
zuiden
zuiden vervaag'd
vervaagd zijn.
zijn. Doch
Doch men
men hoeft deze
vervaging
weerhouden
vervaging niet
niet willens
willens nillens
nillens te
te weerhouden
na
zoëven over
over andere indrukken
indrukken
na wat
wat wij
wij zoeven
aan
aangestipt. Bij
BijBruegel
Bruegel
aan Italië
Italie hebben aangestipt.
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werken
alleen eventueel
eventueel de afstand
afstand of de
de
werken niet
niet alleen
tijdsruimte
hem van
van zijn
zijn landschapmodel
landschapmodel
tijdsruimte die hem
scheiden,
ook een
een factor
factor van
van
scheiden, er
er speelt ook
meetbaa~heid
mee. Het Ikaros-therm
Ikaros-thema inspireert
inspireert
meetbaarheid mee.
reeds
verplaatsen naar
naar
reeds tot
tot fantasie.
fantasie. De fabel verplaatsen
het
dan niet
niet verfraaid
verfraaid met
met
het exotisch
exotisch decor al dan
persoonlijke
indrukken Iigt
ligt om
om zeggens
zeggens voor
voor
persoonlijke indrukken
ook voor
voor
de
Ikaros vertegenwoordigt
vertegenwoordigt ook
de hand. Ikaros
een
woordgetrouw illustrator
illustrator het niet-zelfniet-zelfeen woordgetrouw
beleefde,
dus tot
tot vindingrijke
vindingrijke
beleefde, prikkelt dus
waarom niet tot
tot het
het samensamen'fabulierung'
'fabulierung' en
en waarom
elementen die
die men
men
brengen
brengen van
van beeldende elementen
uit
diverse levensmomenten
levensmomenten in
verbeelding
uit diverse
in de verbeelding
opgestapeld?? Zijn .de
de drie figuranten
figuranten
heeft
heeft opgestapeld
op
het voorplan
voorplan dan
italiaans en
op het
dan zo
zo italiaans
en de
scherpe
aan
scherpe rotspartijen
rotspartijen niet veeleer aan
zwitserse
napelse perspectieven
perspectieven
zwitserse dan
dan aan napelse
ontleend?
ontleend ?
Het
blinden' heeft
heeft dus
dus
Het onderscheid
onderscheid met 'De blinden'
voor
maken met
met een
een inventarisatie
inventarisatie
voor een
een deel
deel te maken
van
landschaprekwisieten, voor
deel
van landschaprekwisieten,
voor een
een deel
verhouding van
echter
de verhouding
van de
,met de
echter ook
ook met
kunstenaar
onderwerp, m.a.w.
kunstenaar tegenover
tegenover zijn
zijn onderwerp,
met
persoonlijk engagement.
engagement. De wijze
wijze
met zijn
zijn persoonlijk
van
maken met
van denken
denken rond
rond Ikaros
Ikaros heeft
heeft te
te maken
Bruegel's
eruditie, deze
deze rond
rond 'De
'Deblinden'
blinden'met
met
Bruegel's eruditie,
zijn
levensvisie. Voor
zijn bloedeigen
bloedeigen levensvisie.
Voor de
de ene
mocht
landschap fabriceren
mocht hij
hij een
een raar
raar landschap
fabriceren dat
dat
nog
ergens op persoonlijke
persoonlijke reisindrukken
reisindrukken
nog wel
wel ergens
niet buiten
buiten
terugging,
terugging, voor
voor de
de andere
andere kon
kon hij niet
een
zes
een levensecht
levensecht milieu
milieuwaarin
waarinhij
hij de
de zes
tastende
ogen
tastende sukkelaars
sukkelaars als
als onder
onder zijn
zijn eigen
eigen ogen
in
zien strompelen.
strompelen.
in hun
hun verderf
verderf had zien

Men zou
zou hier kunnen
Men
kunnen stellen
stellen dat de
de twee
twee
zojuist besproken
zojuist
besproken schilderijen
schilderijen Bruegel's
Bruegel's
alternerende voorkeur
voorkeur illustreren
alternerende
illustreren voor
voor een
een
inheems en
en een uitheems
inheems
uitheems Iandschapmotief.
landschapmotief.
Zulke bewering
zou een te
Zulke
bewering zou
te grove
grove en
en
bovendien sterk
sterk vertekende schets
bovendien
schets opleveren.
opleveren.
In de fantasia
van de kunstenaar
In
fantasie van
kunstenaar zijn
zijn niet
niet een
een
feilloos automatisme
automatisme noch
noch een
een stug
feilloos
stug en
en
onveranderlijk associatief
associatief denken
onveranderlijk
denken werkzaam
geweest, op
op grond
geweest,
grond waarvan
waarvan men
men zou
zou kunnen
kunnen
beweren dat
idat hij
hij bijvoorbeeld
bijvoorbeeld taferelen
taferelen met
met
beweren
literaire, mythologische
literaire,
mythologische of evangelische
evangelische
inspiratie onvermijdelijk
onvermijdelijk in
een uitheems,
uitheems,
inspiratie
in een
beelden van
van landelijk leven
beelden
leven daarentegen
daarentegen
uitsluitend en
en als
als vanzelfsprekend
vanzelfsprekend in een
een
uitsluitend
Kempisch of
of Brabants
Brabants decor
Kempisch
decorzou
zouhebben
hebben
oeuvre onthult
onthult
gesitueerd.
gesitueerd. Een
Een blik
blik op
op het oeuvre
spoedig de
de onhoudbaarheid
onhoudbaarheid van
van zulke stelling,
spoedig
stelling,
en stoot
stoat bovendien
bovendien opeen
op een aantal vernuftige
en
vernuftige
menggevallenwaaronder
waaronder'De
'De jagers
jagers in
in de
de
menggevallen
sneeuw' misschien
misschien wel
wel het meest
sneeuw'
meest bekende
bekende is.
is.
Strakheid in
in het betonen
Strakheid
betonen van
van een
een halsstarige
halsstarige
voorliefde voor
voor altijd
altijd dezelfde
voorliefde
dezeHde associatie
associatie ware
ten andere
andere artistiek gesproken
ten
gesproken dodelijk
geweest, wat
wat de
de evolutie
geweest,
evolutie van
van het
het manierisme
maniërisme
ten overvloede
overvloede heeft
heeft bewezen.
Toch valt
ten
bewezen. Toch
valt in
in
Bruegel's visie
he't landschap
landschap een
een zekere
zekere
Bruegel's
visie op
op het
dualiteit niet
niet te
te loochenen.
loochenen. Men
Men kan
kan haar
dualiteit
haar
benaderen niet
niet alleen
alleen op
op grond
van
benaderen
grond van
stilistischekenmerken
kenmerkenmaar
maarook
ook aan
aan de
de hand
stilistische
hand
van de
de zij
zij het dan
van
dan zuinige
zuinige biografie
biografie en,
en, wat
ermee
inderdaad soms
soms
ermee samenhangt,
samenhangt, de
de inderdaad
wankele datering
datering van
van de stukken.
wankele
stukken.
Naar
Naar chronologische
chronologische maatstaven
maatstaven kan
kan het

Landschap met rotsen en rivier

beeldend vermogen van de kunstenaar
opeenvolgend gevoed zijn geworden: tijdens
de eerste Antwerpse periode door landschapimpressies uit het Kempisch ommeland,
tijdens de tweede door reisindrukken uit
Italie, Frankrijk, Zwitserland en misschien de
Rijnvallei, tijdens de deride opnieuw door het
Antwerps gegeven, en eindelijk vanaf
omstreeks 1563 tot aan zijn dood door
Midden-Brabant. Het houdt natuurlijk geen
steek deze invloeden strak of te bakenen of ze
te beperken tot de periode waarin zij hebben
meegespeeld. Er hebben vermenging en
doorstroming van iideeen plaats gehad,
waarbij oudere herinneringen werden achter-

haald, gecorrigeerd of uitgediept door meer
recente, en schetsbladen of tekeningen uit
vroeger jaren terug te voorschijn kwamen
naar gelang de groei en de rijping van dit
groots kunstenaarschap. Samen met het
bestendig verwerken van de indrukken
voltrok zich, zoals Vermeylen heeft aangetoond, 6 in al die jaren ook een belangrijk
stilistisch assimileringsproces wat Pieter
Bruegel de Oude voor de kunst der
Nederlanden heeft doen uitgroeien tot een
superieur type-geval van de renaissancistische ommezwaai. Met dit alles voor ogen
bemerkt men in een aantal Iandschapsbeelden
toch wel duidelijker de verschillen.
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Art:

Jozef Muls 7 heeft erop gewezen dat men bij
Bruegel in tekeningen en gravures haast
documentaire afbeeldingen aantreft van
landelijke architectuur. Zijn vaststelling
schijnt vooral te steunen op twee reeksen van
samen 51 platen die resp. in 1559 en in 1561
werden uitgegeven door Jeroen Cock te
Antwerpen en een dertigtal jaren na Bruegel's
dood, opnieuw door Theodoor Galle. 8
Men houde er rekening mee dat de uitgave
van die gravures teruggaat op oorspronkelijke
tekeningen van oudere datum idie men in de
loopbaan van de kunstenaar liefst zo vroeg
mogelijk moet interpoleren. De prenten
verschaffen ikonografisch materiaal van
waarde voor de studie van het landelijk
levensmilieu in de zestiende eeuw. 9 Men
komt in de verleiding daarin ,grote vertrouwdheid van de tekenaar met zijn onderwerp te bespeuren en zijn kennis van zaken
te verklaren door zijn dagelijkse omgang met
die dingen, ja waarom niet door zijn eigen
dorpse afkomst. In artistiek opzicht betekenen
verscheidene van deze prenten nog maar de
aanzet van Bruegel's kunst in zover onmisbaar voor onze kijk op zijn geestelijke
gerichtheid wijl dit werk 'geen reproduktie
van Italiaanse landschappen, stadsgezichten
of werken van grote renaissancemeesters
maar de vulgarisering gold van volkse voorstellingen'. 10
Volledigheidshalve verwijzen wij hier naar
een andere reeks van elf platen die in 1565
werden uitgegeven en die ons van Bruegel's
hand een sprekende illustratie van oorlogsschepen uit die tijd hebben overgeleverd,
een ander bewijs van het observatievermogen
van de artiest doch voor ons terzake niet
dienstig. 11
Dat Bruegel reeds bij zijn artistiek debuut
als van nature gebrand was op een getrouwe
weergave van Kempische landschappen die
hij persoonlijk en misschien van kindsbeen
of had gekend, en niet op de uitbeelding van
intellectuele mode-thema's, is op het ogenblik
van onstaan van die prenten belangrijker
dan hun artistieke kwaliteit, hoewel wij er
rekening mee houden dat de oorspronkelijke
tekening bij het nagraveren zal hebben
ingeboet aan frisheid en lineaire spanning.
De eventuele natuurgetrouwheid van deze en
andere landschapsbladen biedt natuurlijk
gelegenheid tot allerlei speculatie. In het
spoor van Karel van Mander12 acht Muls het
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voorr aangenomen — en hij kan zich ook
beroepen op teksten uit het platenalbum van
Cock — dat Bruegel dorpen, hoeven, kroegen,
schuren, velden en landelijke wegen getekend
heeft zoals hij ze rond Antwerpen had
aangetroffen, en dat hij later vanuit Brussel
gelijkaardige motieven ging opzoeken in de
buurten van Molenbeek, Dilbeek, SintMartens-Bodegem of Sint-Ulriks-Kapelle. De
gravure 'De dans van de epileptici naar
Sint-Jans-Molenbeek' die wij kennen uit de
uitgaven van 1642 bij Hendrik Hondius in
Den Haag, 13 biedt daarvoor in elk geval een
pertinent bewijs. Doch wie kan nagaan en
formeel aantonen of en in welke mate dit
grafisch werk, samen met voorstellingen zoals
'Schaatsenrijders voor de Sint-Jorispoort te
Antwerpen' en 'Kermis te Hoboken' die wij
alleen van latere gravures kennen 14 , het
waargenomen beeld exact , d.w.z. bruikbaar
als wetenschappelijk dokument weergeven ?
Ligt dit aspekt van het probleem niet veeleer
in het vlak van de gissingen 'die, vrezen wij,
uit de aard zelf van de artistieke vrijheid
minder zekerheid bieden dan bijvoorbeeld
met prenten van Sanderus of van Marcus
Gerard het geval is ? Van Bastelaer zal met
Sint-Anna-Pede wel het summum hebben
bereikt van wat men op dit gebied in de
Bruegel-studie mag verlangen.
De vraag naar de natuurgetrouwheid van de
weergave lijkt ons echter maar van ondergeschikt belang. Wij bewonderen in Bruegel
toch niet op de eerste plaats de fotograaf
van de plaatselijke 'monumenten en landschappen' dan wel de beeldende herschepper
van het leven dat hij uit de grijze alledaagsheid optilde naar een tijdeloos voortbestaan.
Zelfs wanneer hij, zoals voor 'De blinden'
vertrok uit een toponymisch nog herkenbare
situatie, heeft hij zich niet skrupuleus aan het
materieel gegeven vastgeklampt. Hij koos zijn
thema, zijn vorm en zijn kleur; hij liet ze
zich niet opdringen noch zich erdoor overmannen; eenmaal geschilderd was het beeld
niet meer Sint-Anna-Pede maar Bruegel zelf
geworden.
De reis van Pieter Bruegel naar Italip heeft
voor hem een nieuwe wereld ontsloten en
zijn verbeelding tot aan het eind van zijn
dagen in denkplooien gelegd waaruit de
mateloze schoonheid van de kosmos niet
meer kon worden weggewist.

„Waar de overtocht van de Alpen bij vroegere
kunstenaars slechts een gevoelen van onbehagen had verwekt, dat zij nooit in
artistieke waarden hebben omgezet, heeft het
beleven van de wereld van het gebergte
Bruegel innerlijk dooreengeschud" meent
H. Gerson.' 5 Het gekend getuigenis van
Karel van Mander klinkt nog meer overtuigend:
In zijn reyzen heeft hy veel , ghesichten nae
't leven gheconterfeyt, soo clatter gheseyt
wort dat hy in d'Alpes wesende al die
berghen en rotsen had in gbeswolghen, en
t'huys ghecomen op doecken en penneelen
uytghespoghen hadde, so eyghentlijck con hy
te , dezen en ander deelen de Natuere nae
volghen".16
Bruegel's reisroute is slechts fragmentair te
reconstrueren: een tekening van Reggio di
Calabria, een verloren gegaan akwarelgezicht
op Lyon, een landschap met de Sint-Gothard,
ooit in de verzameling van P.P. Rubens,
samen met bewaard gebleven indrukken over
Sicilie, Napels en Rome zaaien enkele stippen
op de blinde kaart van de biografen. Weer
ontmoet men belangrijke aanduidingen bij
Cock die een gravurenreeks met grote landschappen naar tekening van de kunstenaar
op de markt brengt. Alle vindplaatsen voor
deze verbeeldingsarbeid exakt geografisch
willen situeren, blijft echter onbegonnen werk,
zelfs wanneer men kan uitgaan van een
toponiem op een of ander blad. De assimilatie
van de indruk en de verwerking van de
gigantische ademtocht der bergen tot een
zelfstandige, originele vorm zijn trouwens veel
belangrijker dan de herkenning van het oord.
Voor Bruegel heeft het landschapsfenomeen
vanaf zijn Italiaanse reis niet alleen door de
aard van de onderwerpen of door de nieuwe
perspectivistische verhoudingen en dimensies,
maar ook en vooral mentaal een schaalvergroting ondergaan die zijn verbeelding niet
meer heeft losgelaten.
De vraag is nu hoe deze beslissende zelfherkenning heeft nagewerkt in het later
werk ?
Stubbe legt niet onmiddellijk de verbinding
maar wijst nochtans op een belangrijk stijlverschijnsel waar hij schrijft : „Bruegel's
inspiratie is heel en al natuur, het middel tot
de weergave ervan een synthetische schriftverkorting, die we alleen bij hem terugvinden.
Dit verklaart hoe zijn schoonste landschappen
als 'De jagers in de sneeuw', 'De donkere

Bruegel geeft hier een
aartsengel weer op een fijne,
bijna to delikate manier. Dit
is de eerste keer dat we bij
Bruegel deze verlengde
verhoudingen van de figuur
zien opdagen, het zal van dan
of regel worden bij de
uitbeelding van
geidealiseerde figuren.
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De uit de bijbel stammende
parabel over de ene blinde
die de andere leidt waardoor
zij allebei in de sloot
terechtkomen, heeft Bruegel
in meer algemene zin
uitgewerkt waarbij hij
wellicht zinspeelt op het
leiden, door hagepredikers,
van de onnadenkende massa,
volgelingen van allerhande
sekten, hier verpersoonlijkt
door zes blinden.

36

dag' en
en 'Terugkeer
'Terugkeer van
van de
de kudde',
kudde', in
inweerwil
weerwil
dag'
van het
het eindeloze
einde,loze' van
van hun
hun horizonten,
horizonten, niet
niet
van
natuurgetrouw maar
subjectief
een natuurgetrouw
maar een subjectief
geïnterpreteerd perspectief
de
geInterpreteerd
perspectief hebben,
hebben, en de
rake typering
typering van
van hun
hun
figuren, ondanks
figuren,
ondanks de rake
silhouet en
bewegingen in
in de
de meeste
meestegevailen
gevallen
silhouet
en bewegingen
het vlak
vlak zijn
zijn gehouden".
gehouden"Y
Stubbe plaatst
plaatst
in het
17 Stubbe
in
dus de
de
dusde natuur
natuurals
als beeldbron
beeldbron tegenover de
schriftverkorting, een
een naamwoord
naamwoord
synthetische schriftverkorting,
waar wij
gelukkig mee
mee zijn
zijn omdat
omdat
waar
wij niet
niet zo
zo gelukkig
het te
te sterk
sterk doet
doet denken
denken aan
aan stenografische
stenografische
het
vereenvoudiging of
In feite
feite is
is hiermee
hiermee
vereenvoudiging
of haast.
haast. In
overigens nog
brug geslagen
geslagen van
van de
de
overigens
nog geen
geen brug
reisimpressies naar
naar de
de meesterwerken
meesterwerken uit
uit
reisimpressies
de tweede
tweede Antwerpse
Antwerpse en
uit de
de Brusselse
Brusselse
de
en uit
periode. Imaginair
Imaginair moeten
nog andere
andere
periode.
moeten er
er nog
tussenschakels geweest zijn
zijn die
die eventueel
eventueel
tussenschakels
in de
de vergelijking
vergelijking
kunnen
kunnen doorschemeren
doorschemeren in
van de genoemde
genoemde schilderijen
schilderijen met
mettekeningen
tekeningen
van
waarop zij
compositorisch of
of
waarop
zij eventueel
eventueel compositorisch
thematisch teruggaan.
teruggaan. Gravures
Gravures van
van latere
latere
thematisch
terzake niet
niet altijd
altijd
datum
datum zijn,
zijn, vrezen
vrezen wij,
wij, terzake
dienstig
hun beurt
beurt een
een repliek
repliek
dienstig omdat
omdat zij
zij op
op hun
kunnen
zij het
het dan
dan
kunnen bevatten
bevatten van
van schilderijen,
schilderijen, zij
Het studiemateriaal
studiemateriaal dat
dat dan
dan
in
in spiegelbeeld.
spiegelbeeld. Het
nog
overblijft, wordt
uiterst beperkt.
beperkt.
nog overblijft,
wordt aldus
aldus uiterst
Vermeylen
heeft in
in de
delandschappen
landschappen van
van
Vermeylen 18
18 heeft
Bruegel
andere IandschaplandschapBruegel invloeden
invloeden van
van andere
schilders
gesignaleerd maar
maar zijn
zijn boeiende
boeiende
schilders gesignaleerd
bladzijde
mogelijke wisselwerking
wisselwerking
bladzijde over
over een
een mogelijke
is
haast te
te trefzeker
trefzeker en
te systematisch
systematisch om
om
is haast
en te
volledig
overtuigen. Wij
Wij beperken
ons tot
tot
volledig te
te overtuigen.
beperken ons
de
aangehaalde namen:
namen: Jeroen
Bosch,
de aangehaalde
Jeroen Bosch,
Brunswijker-monogrammist en
en
Patinir,
Patinir, de
de Brunswijker-monogrammist
en aan
aan
Cornelis
Cornelis Metsys,
Metsys,voor
voorde
de landgenoten,
landgenoten, en

Italiaanse zijde
zijde Campagnola
Campagnola en
en Titiaan
Titiaan 'de
'de
Italiaanse
schepper van
van het
het landschap
landschap dat
dat!het
,het herolsche
heroïsche
schepper
werd genoemd';
genoemd'; (...)
( ... ) 'herofsche
'heroïsche' natuur
natuur als
als
werd
projectie van
heroïsche mens',
mens'. Gelijkenis
Gelijkenis
projectie
van de herofsche
echter niet
niet noodzakelijk
noodzakelijk synoniem
synoniem van
van
is echter
beïnvloeding, zelfs
wanneer Bruegel
Bruegel werk
werk
be1nvloeding,
zelfs wanneer
van deze
deze Venetianen
Venetianen heeft
heeft gezien.
gezien.
van
interessant dokument
dokument blijkt
blijkt toch wel
wel
Een interessant
Een
'De vlucht
vlucht naar
naar Egypte',
Egypte', een
een klein
klein schilderij
schilderij
'De
in 1939
1939 door
door Gluck
Glück werd
werd teruggevonden
teruggevonden
dat in
in een Londense
Londense prive-verzameling
privé-verzameling en
en dat
dat
in
1563
ge'dateerd.1199 Wie
Wie de
de opbouw
opbouw van
van dit
dit
1563 is gedateerd.
werkje vergelijkt
wijze waarop
waarop Bosch
Bosch
werkje
vergelijkt met
met de wijze
Patinir hetzelfde
thema hebben
hebben behandeld,
behandeld,
en Patinir
hetzelfde thema
bemerkt
verschillen en de
de artistieke
artistieke
bemerkt de
de grote
grote verschillen
kentering.
totaal
kentering. Het
Het 'klimaat'
'klimaat' is
is omzeggens
omzeggens totaal
anders
geworden. Het
Het Iandschap
landschap ademt
ademt
anders geworden.
kosmische
beleving en
en intens
intens naturalistische
naturalistische
kosmische beleving
aandacht,
sterk dat
dat inderdaad
inderdaad 'de
'de manier
manier
aandacht, zo
zo sterk
waarop Bruegel
Bruegel de
traditionele godsdienstige
godsdienstige
,de traditionele
gegevens behandelde,
behandelde, het
het onweerlegbaar
onweerlegbaar
bewijs
levert van
van zijn
zijn voor
voor dit
dit tijdstip
tijdstip uituitbewijs !evert
zonderlijk
geaardheid',20
wat echter
echter
29 wat
zonderlijk profane
profane geaardheid',
nog
wil zeggen
dat dit
dit geen
geen religieus
religieus
nog niet
niet wit
zeggen dat
schilderij
kunnen zijn!
schilderij zou
zou kunnen
zijn ! In
In de vermenselijking
kan
Iijkingvan
vanevangelische
evangelische gebeurtenissen kan
het doortastend
doortastend modernisme
modernisme
men
men integendeel
integendeel het
bespeuren
waarmede de
de humanist
humanist Bruegel
Bruegel
bespeuren waarmede
Gods
mensen ver
ve'r van
van
Gods aanwezigheid
aanwezigheid onder de mensen
elk
triomfalisme heeft
tot
elk triomfalisme
heeft geconcentreerd tot
échte
incarnatie.
echte incarnatie.
Voor
1563 beschikken
beschikken wij
wij
Voor het
het schilderij
schilderij uit 1563
niet
tekening als
als onmiddellijke
onmiddellijke
niet over
over een tekening
voorstudie.
verwijst weliswaar
weliswaar naar
naar
voorstudie. Glück
Gluck verwijst
een
'Vlucht naar
Egypte' in
in het
het Berlijns
Berlijns
een 'Vlucht
naar Egypte'

Prentenkabinet
maarhij
hijisis ook
ook de eerste
Prentenkabinet maar
eerste om
om
de grondige
grondige verschillen
verschillen tussen beide
beide
composities
composities toe
toe te
te geven.
geven. Het
Het blad
blad 'Fuga
'Fuga
21 in
Deiparae
Deiparae in
in Aegyptum'
Aegyptum'21
in de
de reeds
reeds
geciteerde reeks
reeks van
van dertien
dertien landschappen
landschappen
bij
bij Cock
Cock staat nog
nog verder
verder af.
af. Men
Men kan
kan dan
dan
net
net zo goed
goed het
het'Rivierlandschap
'Rivierlandscha;J met
met de
de
22
ontvoering
van Psyche
ontvoering van
Psychè door
doorMercurius',
Mercurius',22
dorHufnaeglvdrn
door Houfnaegel gegraveerd naar een
Romeinse tekening van
Romeinse
van Bruegel
Bruegel uit
uit1553
1553bij
bij
de studie
studie betrekken.
betrekken.
En inderdaad,
inderdaad, als
als wij
wij nu
nu al
En
al de
de hierboven
hierboven
opgesomde elementen
opgesomde
elementen overzien
overzien en ook
ook de
de
landschappen vergelijken
landschappen
vergelijken die Bruegel
Bruegel tijdens
tijdens
en na
in Italië
Italie getekend en
en
na zijn
zijn verblijf
verblijf in
en
geschilderd heeft, wordt
wordt het toch stilaan
stilaan
duidelijk :de
de uitheemse
uitheemse impressies hebben
duidelijk:
hebben de
de
schilder gaandeweg
gaandeweg geholpen
geholpen aan
schilder
aan een
een
gecondenseerde beeldenvoorraad
gecondenseerde
beeldenvoorraad waaruit
waaruit
hij voor'
voor ' De
De vlucht
vlucht van
van Egypte
hij
Egypte'' maar
maar ook
voor 'De
De jagers
jagers in
in de
de sneeuw'
sneeuw' en
voor'
en andere
andere
groots opgezette schilderijen
groots
schilderijen een
een panorama
panorama
heeft gesublimeerd.
Dit vergezicht heeft
heeft hij
hij
,gesublimeerd. Dit
voorzien van
van alle
alle mogelijke
voorzien
mogelijke ontzagwekkende
ontzagwekkende
landschapsrekwisieten: machtig
landschapsrekwisieten
machtig geboomte,
geboomte,
burchten, steden
steden en dorpen,
burchten,
dorpen, ravijnen,
ravijnen,
grillig overhellende rotspartijen,
grillig
rotspartijen, bergkammen
bergkammen
van bizarre
van
bizarre architectuur en iduizelingwekkende
duizelingwekkende
perspectieven waarin
waarin een
een onbekende
perspectieven
onbekende stroom
stroom
of zeearm
zeearm in
in oertijden
oertijdende
de weg
weg had
of
had gezocht
naar de
de raadselachtige
raadselachtige gezichtseinder.
naar
gezichtseinder. Maar
Maar
in dat
dat haast
haast onmeetbaar
in
onmeetbaar decor cirkelt,
cirkelt, hoe
hoe
ouder Bruegel
Bruegel wordt,
wordt, het
het ganse gebeuren
ouder
gebeuren
toch altijd
altijd e'rgens
ergens rond
rond de
de mens, de
toch
de heroIsche
heroïsche
of de
de verguisde,
of
verguisde, de mens
mens als
als maatstaf
maatstaf van
van

27

alle dingen. Men
alle
Men kan
kan zich
zich geen
geenduidelijker
duidelijker
bewijs wensen voor
bewijs
voor deze
deze synthetische
synthetische
schilderkunst dan
dan precies
schilderkunst
precies'' De
De jagers
jagers in
in de
de
sneeuw ' met op
sneeuw'
op het
het voorplan
voorplan links
links de
de herberg
herberg
'In den
den Hert'
'In
Hert' -- inheemser
inheemser kan
kan het
het niet,
niet, -maar het heerlijk
maar
heerlijk winterpanorama
winterpanorama rechts
rechts
beheerst door
door drie
drie hemelhoge scherpgetande
scherpgetande
rotsmassa's. Een
rotsmassa's.
Een weelderige
weelderige maar
maar beheerste
bloemlezing
van motieven,
motieven, transcendente
transcendente
bloemlezing van
ontroering,
van beweeglijke
beweeglijke
ontroering, synthese van
impressies zijn
zijn er
er de
de bouwstenen
bouwstenen van.
van.
schilderijen kontrasteert
kontrasteert opvallend
opvallend
Een
Een aantal schilderijen
sterk met
sterk
met de
de grandioze
grandiozepanorama's
panorama's waarover
waarover
wij
daareven hadden.
hadden. Het
Het zijn
zijn o.a.
o.a.
wij het daareven
'De
volkstelling',' De
'Dekindermoord
kindermoord te
te
' De volkstelling
Bethlehem
Beth
lehem "', 'Winterlandschap
'Winterlandschap met
met
De
schaatsenrijders en
en vogelvangst',
vogelvangst', ' 'De
Driekoningen in
in de
de sneeuw',
De trouweloze
Driekoningen
sneeuw', ' 'De
trouweloze
wereld ' Het
wereld',
'Hetvogelnest',
vogelnest',' De
'Deontrouwe
ontrouwe
herder',
'Boerenkermis' en 'De
'De Korenoogst'.
Korenoogst'.n
herder', 'Boerenkermis'
23
Dualiteit is voor deze tegenstelling misschien Dualitesvordzgnlimsche
een te
te scherp
scherpwoord,
woord, omdat
omdat het
het ten
ten onrechte
onrechte
kan ,doen
doen denken
denken aan
aan innerlijke
innerlijke gespletengespletenheid.
Wij moeten
letten dat
dat de
de zojuist
zojuist
heid. Wij
moeten erop letten
genoemde
genoemde werken
werken ofwel
ofwel een
een evocatie
evocatie zijn
zijn
van een
een religieus
religieus gebeuren
gebeuren dat
dat het
hetyolksvolksvan
aansprak, ofwel
ofwel rechtstreeks
rechtstreeks of
of
gemoed aansprak,
zijdelings te maken
maken hebben
hebben met
met de
de samensamenzijdelings
leving welke
welke Bruegel
Bruegel zo
zo aandachtig
aandachtig
leving
observeerde. Ligt
Ligt het
het dan
dan niet
niet voor
voor de
de
observeerde.
hand
hand dat
dat de
de kunstenaar
kunstenaar de
taferelen waarin
waarin
,de taferelen
hij iets van
van de
deharteklop
harteklop van
van zijn
zijn yolk
volk wou
wou
hij
vertolken, niet verlangde
verlangde te situeren
situeren in
in een
een
vertolken,
''decor'
decor ' met verbluffende
verbluffende doch
doch uitheemse
uitheemse
attributen, doch
in het
het land
land waartoe
waartoe zij
zij
attributen,
doch wel in
met alle
alle wezenstrekken
wezenstrekken behoorden
behoorden ??
met
Moet hun
hun Kempische
Kempische of
of Brabantse
Brabantse atmosfeer
atmosfeer
Moet
tevens in
in verband
verband worden
worden gebracht
gebracht met
met een
een
tevens
verstilling in
in het
het gemoed
gemoed van
van de
dekunstenaar,
kunstenaar,
verstilling
met een
een romantisch
romantisch heimwee
heimwee ,dat
dat de terugkeer
terugkeer
hebben begeleid
begeleid naar
naar de
de eigen
eigen bodem
bodem
zou hebben
in de
de valavond
valavond van
van het
het leven
leven?
De datering
datering
in
? De
de werken
werken wijst
wijst niet
niet noodzakelijk
noodzakelijk in
in die
die
van de
richting. Wij
Wij geloven dat
dat de
de voorkeur
voorkeur voor
voor
richting.
vlakke of
of licht
licht heuvelende
heuvelende
soliede, vlakke
landschapcomposities veeleer
veeleer bepaald
bepaald is
is
landschapcomposities
vanuit het
het thema
thema zeif,
zelf, en
en te
temaken
maken
geworden vanuit
heeft met
met de
deaangeboren
aangeborennatuurlijkheid
natuurlijkheid
heeft
Bruegel elke
elke vorm
vorm van
van leven
leven
waarmede Bruegel
bejegende. Tekenen
Tekenen en
en schilderen
schilderen
beeldend bejegende.
voor deze
dezehumane
humane kunstenaar
kunstenaar een
een wijze
wijze
was voor
zijn; hij
hij kon
kon zich
zich niet
niet anders
anders gedragen
gedragen
van zijn;
dan het
het leven
leven het
het van
van hem
hem vorderde
vorderde op
op elk
elk
dan
ogenblik
ogenblik van
van zijn
zijn scheppende
scheppendearbeid.
arbeid.Waarom
Waarom
38
38

zou
hij dan
naar een
zou hij
'clanzijn
zijnKempische
Kempische boeren
boeren naar
berglandschap
verbannen?? Ook
Ook uit
uit
berglandschap hebben verbannen
de houding van Bruegel
Bruegel tegenover
tegenover het
het landlandschap
spreekt zijn
zijn liefde
lie'fde voor
voor de
de
schap spreekt
waarachtigheid
het beeld,
beeld, twintig
twintig
waarachtigheid van
van het
jaren
door zijn
zijn streng
streng
jaren lang
lang gekoesterd door
observatievermogen
en zijn
zijn vindingrijke
vindingrijke
observatievermogen en
geest, en
en dank
dankzij
zij beide
beideboordevol
boordevolmenselijkmenselijkheid.

G.
Gyselen
G. Gyselen

Walter Vanbeselaere
Vanbeselaere:
Walter
: Bruege/iana,
Bruegeliana, in
Dietsche
Warande en Belfort,
Belfort, jrg.
1946,
Dietsche Warande
jrg. 1946,
blz.
blz. 607
607 ss.
2 August
August Vermeylen
Vermeylen :: Pieter
de Oude
Oude
Pieter Bruegel de
als schilder
schilder van
van landschappen,
landschappen, Verzameld
Verzameld
Werk dl.
111, blz.
ss. Uitg.
Uitg. AAManteau,
dl. III,
blz. 427 ss.
Manteau,
Brussel 1953.
1953.
3 Rene
René Van
Van Bastelaer
Bastelaer:: Le
paysage de
Le paysage
de la
parabole des
des aveugles
aveugles de
de Pierre
Pierre Bruegel,
Bruegel,
in Mélanges
de Loo,
Mélanges Hulin
Hulin de
Loo, blz.
blz. 321
321 ss.
Uitg.
Librairte Nationale
Nationaled'Art
Uitg. Librairie
,d'Art etd'Histoire,
et d'Histoire,
Brussel &
& Parijs
Parijs 1931.
1931. vgl.
vgl. Dr.
Dr. J.
J. Stenuit
Stenuit::
Inventaris
van de
de landschappen
landschappen -- Provincie
Provincie
lnventaris van
Brabant, Uitg.
Ministerie Openbare
OpenbareWerken,
Werken,
Uitg. Ministerie
Bestuur
de Stedebouw
Stedebouwen
ende
deRuimtelijke
Ruimtelijke
Bestuur van
van de
Ordening,
Survey, Brussel
Brussel 1963.
1963.
Ordening, Nationale Survey,
(Zie
de klacht
klacht m.b.t.
m.b.t. de
debescherming
bescherming
(Zie ook de
van het landschap
landschap van
van Sint-Anna-Pede
Sint-Anna-Pede e.a. op
op
van
het national
national congres
congresvan
vande
deV.V.V.,
V.V.V., Namen
Namen
1968).
october 1968).
Charles de
deTolnay
Tolnay :: Studien
Studien zu den
den
4 Charles
Gemälden
Bruegels d.
d. A., in Jahrbuch
Jahrbuch der
Gernalden P.
P. Bruegels
Sammlungen in
in Wien,
Wien,
Kunsthistorischen Sammlungen
106, N.F.
N.F. VIII,
VIII, Wenen,
Wenen, 1934.
1934.
blz. 106,
5 Gustav
Gustav Gluck
Glück :: Das
Das grosse Bruegel-Werk,
Bruegel-Werk,
blz. 37,
37, Uitg.
Uitg. Anton
Anton Schroll
Schroll &
& Co,
Co, Wenen
Wenen 1951.
1951.
biz.
vgl. Leo
Leo Van
Van Puyvelde
Puyvelde:
La peinture flamande
flamande
vgl.
: La
à Rome,
Rome, blz.
blz. 92
92 ss.
ss.Uitg.
Uitg.Librairie
Librairie EncyEncya
clopédique, Brussel
Brussel 1950.
1950.
clopedique,
August Vermeylen,
Vermeylen, o.c.
blz. 433
433 ss.
ss.
6 August
o.c. blz.
JozefMuls
Muis:
De boer
boer in
in de
de kunst,
kunst, blz 109,
109,
7 Jozef
: De
Uitg. Davidsfonds,
Davidsfonds, Leuven,
Leuven, 1946.
1946.
Uitg.
8 Rene
René Van
Van Bastelaer
Bastelaer:
de
8
: Les estampes de
{'Ancien, Uitg. G.
G. Van
Van Oest
Oest&
&
Peter Bruegel l'Ancien,
Co, Brussel
Brussel 1903.
1903.vgl.
vgl.F.W.H.
F.W.H. Hollstein
HolIstein:
:
Dutch and
and Flemish
Flemish Etchings,
Etchings,
Dutch

11

Engravings
and Woodcuts
Woodcuts1450-1700,
1450-1700, dl.
IV::
Engravings and
dl. IV
Hieronymus
blz. 187,
187, Uitg.
Uitg. MennoMennoHieronymus Cock,
Cock, blz.
z.j .
. Hertzberger,
Hertzberger, Amsterdam z.j.
. 99 vgl.
vgl. Jozef
Jozef Weyns
Weyns :: Bokrijk,
Tuin van
van de
de
Bokrijk, Tuin
inz. hfst.
hfst. 13
13 ::
Vlaamse
Vlaamse volkskultuur, passim
passim en inz.
Schuurvormen,
ss. Uitg.
Uitg. Heideland,
Heideland,
Schuurvormen, blz.
blz. 50 ss.
Hasselt
id. Vlaamse
Vlaamse Hoeven,
Hoeven, vorm
Hasselt 1961
1961 en id.
en
sfeer, blz.
48. Uitg.
Uitg. Van
Van In,
In, Lier
Lier 1967.
1967.
en sfeer,
blz. 48.
(Een
argument voor
voor de
debetrouwbetrouw(Een moreel argument
baarheid
als ikonograaf
ikonograaf zou
zou
baarheid van
van Bruegel als
kunnen
worden uit
uit de
de mededeling
mededeling
kunnen afgeleid
afgeleid worden
Karel van
van Mander,
Mander, in
in zijn
zijn Schilder-Boeck,
Schilder-Boeck,
van
van Karel
dat
het stadsbestuur
stadsbestuur van
van Brussel
Brussel Bruegel
Bruegel
dat het
kort
had opgedragen
opgedragen enige
kort voor
voor zijn
zijn dood
dood had
stukken
maken van
van het
het graven
graven van
van de
de
stukken te
te maken
Brusselse
vaart naar
naarAntwerpen.
Antwerpen. Vermits
Vermits noch
Brusselse vaart
de juiste
juiste intenties
intenties van
van de
de opdrachtgever
opdrachtgeve'r noch
noch
uiteraard
vorm welke Bruegel
Bruegel zou hebben
hebben
uiteraard de
de vorm
bedacht, gekend
gekend zijn,
zijn,kan
kanbezwaarlijk
bezwaarlijk worden
worden
ingegaan
dezebeschouwing.)
beschouwing.)
ingegaan op deze
10 Achiel
10
en de Renaissance,
Renaissance,
Achiel Stubbe :: Bruegel en
blz.
Uitg. Heideland,
Heideland, Hasselt
Hasselt 1964.
1964.
blz. 160. Uitg.
11 F.W.H. HolIstein, o.c. dl. 111 : Bruegel P.,
11
F.W.H. Hollstein,
dl. III : Bruegel P.,
blz.
blz. 262
262 ss.
12
Karel van
van Mander
Mander :: Het
Het Schilder-Boeck,
12 Karel
Uiig.
ss. AmsterAmsterUitg. Wereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek, blz.
blz. 256 ss.
dam
dam 1943.
13
F.W.H. Hollstein,
HolIstein, o.c. dl.
dl. III,
111, blz.
blz. 308.
308.
13 F.W.H.
14
ibid. blz.
blz. 299
299 &
& 301.
301.
14 ibid.
15
H. Gerson
Gerson:: P.
Kindlers Malerei
15 H.
P. Brueghel, in KindIers
Lexikon dl.
I, blz.
blz. 551,
551, Uitg.
Uitg.Kindler,
Kindier, Zurich
Zürich
dl. I,
1964.
Vgl. F.
F. Grossmann
Grossmann :: De
van
De SChilderijen
schilderijen van
1964. Vgl.
P.
Uitg. Phaidon-Diogenes
Phaidon-Diogenes 1966.
1966.
P. B.; passim. Uitg.
1'6
Karel van
van Mander,
Mande-r, o.c.
o.c. blz.
blz. 258.
258.
16 Karel
17
Ach. Stubbe,
Stubbe, o.c.
o.c. blz.
blz. 165.
165.
17 Ach.
18
August Vermeylen,
Vermeylen, o.c. blz.
blz. 433
433 ss.
18 August
Vgl.
Over de invloed
invloed die
die P.B.
P.B. op
op zijn
zijn beurt
beurt
Vgi. Over
heeft uitgeoefend,
uitgeoefend, Viorica
Viorica Dene
Dene :: Un
Un paysage
de
Pieter Brueghel
Brueghel le
Ie jeune
jeune d'aprOs
d'après celui de
de
de Pieter
P.
Ie vieux,
vieux, dans
dans la
la collection
collecNon du
du Mus6e
Musée
P. B.
B. le
de Bucarest,
Bucarest, in Miscellanea
d'Art de
Miscellanea Jozef
dl. I,
I, blz.
blz. 269
269 ss.,
ss., Gent
Gent 1968.
1968.
Duverger, dl.
19 Gustav
Gustav Gluck
Glück :: Le
Le paysage
paysage avec
Fuite
19
avec la
la Fuite
en Egypte de
de Pierre
Pierre Brueghel
Brueghel le
Ie Vieux,
Vieux, in
en
in
Les Arts Plastiques,
Plastiques, jrg.
jrg. 1948,
Les
1948, blz.
blz. 447
447 ss.
20 Ach.
Ach. Stubbe,
Stubbe, o.c.
o.c. blz.
blz. 50.
50.
20
21 F.W.H.
F.w.H. Hollstein,
HolIstein, o.c.
o.c. dl.
dl. III,
lil, blz.
blz. 259.
259.
21
22
22 ibid,
ibid, blz.
blz. 254.
254.
Bij laatstgenoemd
laatstgenoemdschilderij
schilderijmaakt
maakt W.
W.
23 Bij
Vanbeselaere ons
ons erop
erop attent
attent dat
dat hierop
hierop
Vanbeselaere
uitzonderlijk geen bergmassief
bergmassief voorkomt,
voorkomt, op
op
uitzonderlijk
andere maandbeelden
maand beelden wel.
wel. De
De auteur
auteur
de andere
noemt 'De
'De Korenoogst' het meest
meest intieme
intieme
uH deze cyclus.
cyclus.
uit

Bruegel
en de
volkstaal
Het Bruegeljaar 1969 zal — zo hopen we
het — aanleiding geven tot tal van studies
en publicaties over het verbijsterende genie
dat Bruegel was, en over zijn werk. Dit
jaar werd reeds ingezet met een mooie
uitgave van een corsprcnke!ijke studie door
R.H. Marijnissen. Andere kunsthistorici zullen
zich niet onbetuigd laten. Men mag — terecht
ook de aandacht verwachten van de
cultuurhistorici Oberhaupt. Dat de filologen, in
casu de neerlandici, evenmin werkloos
mogen blijven toezien, willen we hier even
aantonen.
Van Bruegel zelf zijn ons geen geschriften
bewaard gebleven. Heeft hij geschreven, en
wat en hoeveel ? In zijn Schilder-Boeck van
1604 beweert Carel Van Mander over hem :
„Veel vreemde versieringhen van sinnekens
sietmen van zijn drollen in Print: maar hadder
noch seer veel net en suyver geteyckent met
eenighe schriften bij 3 welcke ten deele al te
seer bijtich oft schimpich wesende I hij in
zijn doot-sieckte door zijn Huysvrouwe liet
verbranden 3 door leetwesen oft vreesende
sij daer door in lijden quaem..." Wat aan
Vlaamse woorden of teksten voorkomt op
tekeningen, etsen of panelen kan practisch
nooit ,met volstrekte zekerheid aan hem
worden toegeschreven. Ook de inscriptie op
de achterkant van de Kreupelen of Bedelaars
(die eigenlijk leprozen zijn) uit het Louvre, en
die in haar tergende onvolledigheid de
filologen intrigueert („ruepelen, hooch, dat
u nering beteren moeg") heeft niet noodzakelijk Bruegel als auteur. Het is natuurlijk

anders gesteld met de teksten op de
prenten en schilderijen zelf (b.v. „Due sonder
sonde is Die..." : op Jezus en de overspelige vrouw, prentenkabinet, Berlijn.)
Futiliteiten ? Maar die toch een kultuurhistorisch belang kunnen hebben.
Het kan b.v. de interpretatieve invaishoek
enigszins verschuiven naargelang men op het
tafereel van 'de Volkstelling het uithangbord
'De Zwaan' verklaart als een Iutherssymbool
of als de roep van een bordeel. Trouwens,
tot welke interpretaties, hypotheses, fantasieen
en verkeerde vertalingen heeft het ene
woordje 'alghemist' van de beroemde tekening
uit Berlijn niet geleid ?
Wij spraken het woord 'cultuurhistorisch'
uit. Het is vanzelfsprekend dat een eeuw die
de stralenbundels kende, voortschietend uit
de geest en de vaardigheid van een Jeroen
Bosch en een Ulenspiegel, van een Narrenschiff en een Rabelais, van een Morus en
bovenal van een Erasmus, een eeuw waarin
het meer dan ooit 'difficile erat satyram non
scribere' ('moeilijk was geen satire te
schrijven') in verband met Bruegel, gemakkelijk verieidt tot, vaak zeer vage en zelfs
gefantaseerde, beschouwingen over bronnen,
beinvloeding, denk- en gevoeiswereld.
Wellicht dat ook hier het Bruegel-jaar
aanleiding zal warden tot methodische en
concrete comparatistische studie.
Marijnissen doet terecht opmerken dat een
systematisch technisch onderzoek, vooral dan
een röntgen-onderzoek, dringend geboden is
in verband met de Bruegel-studie, maar ook

de neerlandicus zal aan zijn trekken komen,
weliswaar met allerlei fililogisch kleingoed
dat, brengt het niet altijd nieuwe oplossingen,
dan toch bestaande misverstanden kan wegruimen.
De onomast kan zich nog eens buigen over
de naam Bruegel, de toponymist kan wellicht
door een diepergaande archiefstudie doordringen tot de oplossing van de omstreden
kwestie der geboorteplaats. De dialectoloog
kan misschien, zoals Verdeyen het reeds in
1948 suggereerde, een dialectgeografisch
resultaat boeken door de studie van de
omstreden tekst op De mensenhater van
Napels : „Om dat de werelt is soe ungetru,
Daer om gha is in den ru."
En heeft men voor de studie van de omstreden
zgn. reeks der Maanden wel voldoende aandacht besteed aan de oude Vlaamse benamingen der maanden ?
Dat de studie van de volkstaal der 16" eeuw
uiterst belangrijk is voor de interpretatie van
het werk van Bruegel werd vooral door
Jan Grauls zaliger op succesrijke wijze
bewezen. Men mag van Bruegel met recht
zeggen dat hij ook is ('ook', want zijn genie
wordt zo maar niet in een aforisme samengeperst !) : een moraliserende illustrator en
een illustrerend moralist. Het is dan vanzelfsprekend dat het element van de yolkswijsheid overal in zijn werk te vinden is :
volkswijsheid die vooral uitgedrukt wordt in
spreuken en gezegden.
Het is voldoende de grondige filologische
studies van Grauls over de Dulle Griet
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(Mayer van den Bergh, Antwerpen) of over
Het Vogelnest (Kunsthistorisches Museum,
Wenen), of nog, over de tekening Elck

(British museum, Londen) te lezen, om vast
te stellen welke merkwaardige bijdrage de
degelijke filoloog Grauls heeft opgeleverd
voor de Bruegelstudie en... hoezeer de
onvoldoende kennis van de volkstaal en de
onbekendheid met het werk van Grauls tal
van kunsthistorici op een vats spoor heeft
gebracht.
Vooral voor de Spreekwoorden (Kaiser
Friedrich museum, Berlijn) heeft Grauls
machtig werk verricht, daarbij flink geholpen
door de baanbrekende studies van L. Lebeer.
Voor de Kinderspelen (Kunsthistorisches
museum, Wenen) is het dan vooral Victor
De Meyere die zich verdienstelijk heeft
gemaakt.
Maar, keren we terug tot de spreekwoorden.
Grauls, uit wiens volheid al de spreekwoordenkenners hebben ontvangen, wordt
bijna wrevelig bij de vaststelling hoe vaak
Bruegel-kenners hier de bal misslaan, en dat
door gebrek aan filologische competentie of...
voorlichting. Die spreekwoorden zijn volkstaal
in Iijn en kleur. Maar ook Grauls heeft het
onderwerp niet volledig bevredigend kunnen
uitputten. Hij zelf wist het en ook anderen
na hem zijn er niet onwetend over. Marijnissen
b.v. wijkt in zijn boek dat zo pas van de pers
kwam, hier en daar van Grauls af, hij vestigt
de aandacht op sommige details, hij geeft
nieuwe suggesties. Jammer genoeg geeft hij
ongeveer nergens de wetenschappelijke
motivering van zijn nieuwe inzichten, lets wat
door Grauls met pijnlijke nauwgezetheid
werd gedaan. De filoloog en de folklorist
hebben dus nog 'een been om aan te knagen'.
Ja, ook, uiteraard, de volkskundige. En in dat
verband mag men er wel zijn verwondering
over uitspreken dat Marijnissen nergens het
grote werk vermeldt van M. De Meyer, De
Volks- en Kinderprent in de Nederlanden

(1962).
Een voorbeeld ter illustratie het gezegde :
'De Hennetaster' (bij Grauls nr. 38, bij
Marynissen nr. 14) krijgt bij Grauls een
dubbele betekenis : 1. die van sul, pantoffelheld; 2. die van vrouwengek, wellusteling.
Marijnissen verengt die dubbele betekenis
tot : 'een man die zich met huishouding en
keuken bemoeit; een potkijker'. Waarop
steunt die verenging ? Mijn vriend, Professor
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Keersmackers, zegt me zonder aarzelen
„Die tweede 'betekenis is bij ons (Arendonk)
nog volop levend !" En M. De Meyer illustreert de opvatting van Grauls met yolksprenten uit latere tijd.
Of nog: de spreuk Grauls 18 — Marijnissen 25
wordt door de eerste als volgt geInterpreteerd 'Het varken is door de bulk
gestoken : d.w.z. 1. de knoop doorhakken;
2. het is een 'doorgestoken kaart.' (Grauls
opteert voor de tweede betekenis). Marijnissen
verengt de eerste betekenis echter tot : 'een
hangende zaak beslechten door een kompromis.' Wat wel een niet te aanvaarden
afzwakking is van deze 'kordate' spreuk !
Opnieuw: Grauls 32 — Marijnissen 28 : Grauls'
interpretatie, gesteund door 16 de eeuwse
teksten : 'Het is gezond in het vuur te pissen'.
Hij wordt in die interpretatie bijgevallen door
De Meyer. Marijnissen echter verwerpt die
interpretatie en stelt minder bevredigende
teksten voor.
De 'verwoording' kan niet nauwkeurig genoeg
zijn. Ook hier blijft Marijnissen soms in
gebreke : b.v. Grauls 19 — Marijnissen 16 :
'Hij draagt de dag met de manden uit.'
Grauls verklaart ' hij verkwist zijn tijd want
't is een nutteloze bezigheid die hij verricht'.
Marijnissen echter : 'Het is een dagjes
melker; hij houdt zich bezig met nutteloze
dingen.' Hier staat het Pallieteriaanse 'dagjesmelker' beslist niet op zijn plaats.
Of nog : Grauls 84 — Marijnissen 84. Grauls
citeert het toepasselijke woord van de Schrift:
'Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze
beiden in de gracht' (Mt. 15, 14). Marijnissen
vervangt ten onrechte 'gracht' door 'water'.
Opnieuw : Grauls 65
Marijnissen 56 :
'Hij cust het rincxken vander dueren'. Grauls
interpreteert: 1. de smoorlijke verliefde; 2.
de afgewezen minnaar (met voorkeur voor 2).
Marijnissen simplifieert tot : 'Hij is een afgewezen minnaar'. (Enigszins afwijkend van
wat hij zelf meedeelt in nota 155).
Sommige auteurs hebben het werkelijk bont
gemaakt : zo worden bepaalde uitgaven van
GICicks : 'Das grosze Bruegel-Werk' ontsierd
door tal van overbodige en vaak onjuiste
interpretaties van Jan Borms. Grauls is er
terecht scherp tegen van leer getrokken.
Er blijft dus nog wel 'werck te doene' !
Vooral daar waar de meningen verdeeld
Marijnissen 75:
blijven. B.v. Grauls 76
Beiden interpreteren ze : 'Hij vangt twee
-

vliegen in den klap : d.w.z. twee oogmerken
tegelijk ibereiken'. Grauls suggereert echter
ook — voorzichtig — de betekenis van
'luieren' Waar V. De Meyere echter de Kinderspelen bespreekt, zien we bij Bruegel een
enigszins analoog tafereel dat door De Meyere
onder nr. 33 verklaard wordt als ' torren
vangen', een spelletje waarvan hij dan de
folkloristische interpretatie geeft. Of er soms,
ook voor het spreekwoord, niet in die richting
mag worden gezocht ? En om De Meyere
zelf nu te ondervragen : beantwoordt nr. 69
('t Pissertje) wel aan een kinderspel ?
En is de spreekwoorden- en toneelliteratuur van de 15 de en 16de eeuw wel
voldoende afgetast ? In De Bienkorf van
Marnix (verscheen in 1569 !) b.v. krioelt het
van spreekwoorden en gezegden.
Onderhavige bijdrage draagt eigenlijk niets
bij. Ze staat immers vol vraagtekens. Wellicht
om te sluiten met een vraagteken! —
zal het Bruegel-jaar enkele van die vragen
oplossen ?

Dr. Jet Sterck

Enkele recente en
voorziene uitgaven
over

Pieter Bruegel
de Oude
goede kleurplaten en een vrij uitgebreide
zwart-wit documentatie (vertaald naar de
uitgave van G. Arpino en P. Bianconi,
L'opera completa di Bruegel, Milaan, 1967).
R.H. Marijnissen, Bruegel de Oude,
uitgegeven door Arcade, Brussel, 1969, 4°
met 36 platen waarvan een groot deel in
kleur (is ook in het Frans en in het Engels
verschenen).
Voor de tekeningen (benevens het in 1952
verschenen standaardwerk van Charles
De Tolnay, Die Ziechnungen Pieter

Bruegels):

De kunstliteratuur, boeken en tijdschriftartikels, betreffende Pieter Bruegel de Oude
is zo uitgebreid, dat het weinig zin zou
hebben hier een volledig overzicht te geven
van wat in de Iaatste jaren over de grote
figuur van de pers kwam. Daarom beperken
wij ons tot enkele voorname publicaties van
recente datum of die binnenkort in de
handel komen.
Onder de reeds verschenen werken dienen
vermeld :
F. Grossmann, De Schilderijen van
Bruegel, tweede herziene druk, vertaald
uit het Engels, Diogenes, Antwerpen Phaidon Press, Londen, 1966, 4° formaat met
155 afbeeldingen, waarvan een deel in kleur.
Gerhard W. Menzel, Pieter Bruegel der
Altere, Veb. E.A. Seemann - Buch- and Kunstverlag, Leipzig, 1966, 4° met 98 kleur- en
zwart-wit platen.
Charles De Tolnay en Piero Bianconi,

Tout l'ceuvre peint de Bruegel l'Ancien,
in de reeks 'Les Classiques de l'Art', bij
Flammarion, Parijs, 1968, 4° met een reeks

L. M u n z, Bruegel. The Drawings, Londen,
Phaidon Press, 1961, 4° (geeft een volledige
oeuvre-catalogus, waarin alle tekeningen
afgebeeld worden).
Voor de gravures :
L. Lebeer, Bruegel. Le Stampe, La Nuova
Italia, Firenze, 1967, groot 4° formaat (met
een volledige catalogus, die alle Bruegel
prenten illustreert).
Uitgaven voorzien voor 1969:
Bob Claessens en Jeanne Rousseau,
Onze Bruegel, uitgegeven door het
Mercatorfonds, Antwerpen, 280 bladzijden,
honderd kleurreproducties, groot 4° formaat.
Origineel in het Frans; nederlandse uitgave
verzorgd door Bert De Corte. Verschijnt
eveneens in het Engels en in het Duits.
Marcel Fryns, Pierre Bruegel l'Ancien,
heruitgave van het reeds eerder gepubliceerd
werk van deze auteur. Uitgeverij Meddens,
Brussel.
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen en
Openbaar Kunstbezit in Nederland geven in
november 1969 een boek uit over de
werken van Pieter Bruegel de Oude, die
zich in openbare verzamelingen in Vlaanderen
en in Nederland bevinclen. Voor de tekst
wordt een beroep gedaan op R.H. Marijnissen.
Naar aanleiding van de tentoonstelling van
de schilderijen van P. Bruegel de Oude in
fotografische reproducties in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van Belgie te
Brussel, wordt een catalogus voorzien,
waarin gans het oeuvre van de meester
gereproduceerd wordt.
Een beredeneerde catalogus van de Prenten
van Pieter Bruegel de Oude, opgesteld door
Prof. L. Lebeer, zal in de loop van 1969 het
licht zien naar aanleiding van de gelijknamige
tentoonstelling, die door de Koninklijke
Bibliotheek van Belgie georganiseerd wordt.
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Ludo Laagland

Schilderen kan men immers vergelijken met
schrijven. De stijI of de manier van schiideren
is als een handschrift, of als de stap van
een persoon. ledereen die gewoon is van te
schrijven krijgt op de duur zijn eigen
geschrift. Aan het adres op de briefomsiag
merken we vaak reeds van wie de brief komt.
Al lopend ook krijgt men met de jaren zijn
persconlijke 'gang'. Mijn vader behoeft zich
niet aan te melden. lk hoor aan zijn stap dat
hij het is.
Ook Bruegel is iemand met een eigen stap,
met een eigen persoonlijk handschrift. Dit
handschrift bekwam hij at schrijvende, d.w.z.
at tekenend en schilderend.
In een eigen taal vertelt hij - want 'kunst is
in essentie vertellen - over de mens en de
wereld van zijn tijd... en van alle tijden.
2. Is het volgens u waar dat tal van
technische vondsten van de hedendaagse
schilderkunst reeds bij Bruegel te vinden
zijn ?
Wanneer wij zeggen - en wij niet alleen dat ihet werk van Bruegel oneindig kompleks
en rijk is, dan bedoelen wij daar niet enkel
mee rijk en kompleks aan onderwerpen,
aan motieven, figuren en figuranten, maar ook
dat men het moeilijk bij een bepaald isme
kan onderbrengen.
Bruegel is inlet de man van een etikette. Hij
is b.v. meer dan een impressionist die
impressies neerschrijft. Meer dan een
nuchtere realist die de werkelijkheid natekent.
Meer dan een expressionist die de wereld
vervormt naar zijn eigen visie.
Het impressionisme dat Bruegel dikwijls en
terecht wordt toegeschreven is eigenlijk
vanzelfsprekend bij een schilder zoals hij die

gans zijn leven 'naert leven' heeft gesc'hetst
en geschilderd.
Bruegel was geen museumrat. Bij hem geen
beits- of koffiekleurige landschappen. Neen,
ze zijn fris en van licht en buitenlucht
docrtrokken. Zij kondigen reeds de latere
impressionistische lente aan.
Zijn 'Maanden' b.v. alboevvel imeer beheerst
en ogenschijnlijk minder lyrisch dan de
werken van de franse impressionisten, leveren
ons toch het bewijs tot welk een
sfeerschepping Bruegel door louter pikturale
middelen in staat ,was.
Bruegel was ook op dit gebied een voorloper.
Zijn techniek is malser, impressionistischer
dan die van zijn voorgangers, de primitieven.
Hij ziet niet alleen synthetischer, maar hij
schildert oak synthetischer, d.w.z. de
kleuren op de meeste van zijn schilderijen
zijn als het ware meer met elkaar doordrenkt.
Zo rbekomt hij die eenheid van sfeer die ook
de latere impressionisten nastreven.
Trouwens zoals velen van deze laatsten
schildert hij met kleine vinnige toetsen. Hij
tekent als het ware met het penseel. Toch
doet deze manier van dcen niets af aan de
grootsheid van zijn schilderijen.
Bruegel client zich echter, zoals gezegd, niet
enkel als een impressionist aan. Hij is in veel
van zijn werken een rasecht expressionist.
Heeft Permeke Bruegel's , groene zeeen niet
bevaren en iheeft ook Valerius De Saedeleer
niet in zijn heuvelend land rondgelopen ?
De 'Parabel der blinden' uit het museum van
Napels, m.i. zijn mooiste schilderij, is meer
dan een gewoon impressionistisch sfeer- of
bravourstuk. Die zes blinde koppen zijn niets
anders dan geschilderde expressies.
In 'De volkstelling van Bethlehem' staat er
ergens in de sneeuw nabij ,het ijs een jochie

klappertandend van kou en ellende. Het is
een standbeeld van miserie.
En denk nog even aan die door doodsangst
verbleekte tronies van de twee booswichten
'Kruisdraging' uit het Museum van
uit
Wenen, die op een kar naar de executieplaats
warden gevoerd : wezens om nooit meer te
vergeten !
Het feit tenslotte dat Bruegel zijn schilderijen
weldocrdacht cpbouwde met meesterlijk
tegenover elkaar afgewcgen kleurmassa's
toont aan dat hij de abstrakte schilders
vocrging in hun streven om de kleur als
hoofdelement van het schilderij te zien. Maar
het is m.i. deze schilders en zelfs de
hedendaagse figuratieven een te grote eer
aandoen ze voor de rest ook met Bruegel
te vergelijken.
3. Bruegel vertocnt een grote technische
vaardigheid en scepelheid tevens. Hecht u
daar veel belang aan ?
Een schilder die iets te zeggen heeft moet
natuurlijk een taal gebruiken. Het iets moet
in een vorm gegoten cm gepresenteerd te
worden.
lemand die iets te zeggen heeft is
vanzelfsprekend bezorgd cm het zo klaar en
treffend mogelijk te zeggen. Hoe beter, m.a.w.
hoe vaardiger en soepelder een schilder zijn
taal - de taal van vorm en kleur - hanteert,
hoe trefzekerder zijn slagen, bij manier van
spreken, zullen aankcmen. Hoe overtuigender
die inhoud zal klinken.
Een echt talent en zeker een genie lijk
Bruegel, zit doorgaans niet verlegen wat die
technische vaardigheid betreft. De allergrootsten beheersen hun taal op een virtuose
manier. Maar hier ligt het wolfijzer : zij
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hanteren die taal niet omwille van die
virtuositeit. Zij zijn niet zoals de redenaar die
zegt : !ulster naar mijn mooie stem, 'maar
niet maar wat ik zeg. Er is middel en er is
doe'. Het ene is er omwille van het andere.
Wanneer ik voor een schilderij van Bruegel
sta treft mij eerst wat hij ten tonele voert.
Daarna pas de manier waarop hij het doet.
Maar dit resultaat, hoe paradoksaal het ook
moge klinken, bereikt ihij juist door de manier
waarop hij het doet.
Een kunstenaar moet col< in deze zin zijn
taal beheersen, dat hij de virtuositeit, de
vorm, zijn taal dus, niet de baas moet laten
spelen over wat er gezegd wordt.
De grootheid van de groten in het rijk van de
kunst ligt grotendeels ook daarin. (Die niets
te zeggen hebben zullen deze opvatting
natuurlijk tegenspreken.) Veel van de moderne
kunst zal tenslotte gaan vervelen en
verworpen worden omdatihet slechts
vormelijke praat is om de praat.
4. Bruegels werk steekt vol ideeen in verband
met de mensen en dingen van zijn tijd. Is
zoiets wenselijk bij de hedendaagse
kunstenaar ?
Sommigen zullen het wenselijk achten.
Anderen niet. Noodzakelijk is 'het m.i. voor
de hedendaagse schilder niet.
Trouwens, wanneer wij het werk van Bruegel
in zijn geheel beschouwen merken wij dat
hijzelf dit werk naar het einde toe van al
die overtollige ideeen, mensen en dingen
heeft gezuiverd. lk zeg we) : overtollige.
'De Oogst', 'De donkere dag', 'De jagers
in de sneeuw' en ook en niet het minst 'De
parabel van de blinden' zijn sobere iklassieke
werken die ver van en ver haven zijn
aanvankelijke mensen-mierenhopen staan. Ze
zijn minder overladen maar meer geladen.
Niet zo vol en toch spannender.
Misschien hebben zijn vrienden, de geleerde
humanisten, hem met de jaren kunnen
overtuigen dat zij zelf al die ideeen wel
zouden verkondigen en dat hij, Pieter Bruegel,
gewoon maar moest schilderen.
Dit wil niet zeggen dat Bruegels werk ideeof inhoud-loos werd. Integendeel. Hij deed als
de schrijver die alle overbodige woorden
schrapt, gedenkend dat wie zich niet kan
beperken geen meester is.
En als we nu zo een werk uit zijn eerste
periode naast een werk uit zijn levensavond
zetten, hoeven we werkelijk eerst niet tot tien
te tellen om te weten welk ons het sterkste
aanspreekt.
Men kan Bruegel, de boer-ihumanist-moralist,
die in meer dan e'en opzicht een groot
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mysterie is en zal blijven, ook enigszins
beschouwen als een reporter, als een
verslaggever over het leven, de mensen en
de dingen van zijn tijd.
In zijn tijd had men slechts het geschreven
woord en de plastische kunsten om verslag
uit te brengen. Nu, in onze eeuw, komen daar
nog bij : fotografie, film, radio, televisie...
Het is dus normaal dat de hedendaagse
schilder zegt : ik gebruik de schilderkunst
niet meer om de mensheid wat te vertellen
over de mij omringende wereld.
Men hoort oak vaak kunstenaars zeggen :
och kom, alles is toch reeds gezegd. Akkoord.
Het komt er echter op aan het nog eens op
een andere persoonlijke manier te doen,
zodat het niet verveelt. En daarom kan men
zijn werk toch nog vol ideeen steken over
mensen en dingen van zijn tijd, temeer daar
een idee een werk niet armer maakt.
5. Wat treft u het meest in het werk van
Bruegel ?
Het is alsof men mij zou vragen : wat treft

u het meest in de zon, het licht, de warmte,
de omvang of de afstand ?
Bruegel de 'oude', die op vierenveertigjarige
ouderdom stierf, is een zo komplekse en
dike persoonlijkheid en zijn werk telt zovele
boeiende facetten, dat deze vraag wel heel
moeilijk is am er met een zin op te
antwoorden.
Zijn waarheidsliefde, zijn grenzeloze fantasie
vol olijkheid en spiritualiteit, de soberheid en
grootsheid van zijn werk ondanks die
overvloed aan details, het proletarische
uitzicht van zijn mensen-menigten, zijn
aristocratisch en zuiver palet, de dramatische
spanning of de op de spits gedreven
expressie in sommige van zijn schilderijen...
Kies maar uit.
En toch, als ik nadenk, meen ik dat het juist
dat komplekse en rijke van zijn werk is dat
me het meest treft. lk hou van Bruegel om
al deze dingen te zamen. Om al deze
boeiende dingen in zijn werk die mij nu te
binnen vallen... en ook iom die andere die
mij te binnen zullen vallen wanneer ik de pen
zo dadelijk heb neergelegd.
Ludo Laagland

Notebaert

Wordt het fenomeen 'schilderkunst' met
dergelijke vragen niet te schools en eenzijdig
benaderd ? Is de steller zelfs niet
tendentieus ? lk althans, heb de indruk dat
hij wil laten beweren dat wij er niet bijster op
vooruitgegaan zijn met onze 'hedendaagse
opvattingen en stijitechnieken'.
1. Hoe dan ook, voor de eerste vraag meen
k dat ieder schilder steeds uit al het
voorgaande te leren heeft, tot hij verder kan
(in de kunst bestaat geen weg terug !).
N.B... indien de steller soms de bedoeling
gehad 'heeft te vragen of Bruegel nog iets te
leren heeft van de hedendaagse schilder
- hetgeen bij het lezen van de tweede vraag
zou ikunnen verondersteld worden - dan is
mijn antwoord af te Ieiden uit het voorgaande:
aangezien wij nu verder zijn dan Bruegel
toen kon zijn, zcu hij nu zeker meer dan
'lets' te leren hebben en ik denk dat hij zeer
verrast zou zijn moest hij nu kunnen zien
welke factoren uit zijn eigen werken - en uit
al wat , hem van anderen interesseerde - zich
intussen speciaal hebben ontwikkeld en welke
andere dat niet hebben gedaan, alhoewel
hijzelf er misschien meer belang in stelde.
2. In de kiem van het werk van de werkelijk
scheppende kunstenaars zijn steeds factoren
aanwezig die op hun beurt potentiele delen
van de ikiem bij anderen uitmaken, en die in
staat zijn zich te ontwikkelen tot karaktertrek
of hoofdkenmerk van een bepaald werk of

van een zgn. 'stijltechniek', zodra een
kunstenaar er dieper wil op ingaan (of erop
reageert). Op dat ogenblik verrijkt hij de
kiem van zijn werk weer met nieuwe factoren
enz.
3. lk denk dat dit de uiteindelijke
betrachtingen zijn van ieder kunstenaar. Hij
die , het anders zegt heeft iets te verbergen of
begrijpt het niet.
4. lk persoonlijk vind het wenselijk. Dat hangt
echter niet van 'hedendaags' af, maar van
de kunstenaar. leder mens is in de mate van
zijn gevoeligheid en van zijn ontwikkeling
op een of andere wijze altijd begaan met
zijn tijd en met zijn medemensen. Wanneer
hij daarbij kunstenaar is - uiteraard iemand
die een sterk ontwikkelde opmerkingsgeest
bezit - dan ligt het verband voor de hand.
N.B. Indien achter deze vraag de bedoeling
steekt iemand te laten zeggen dat bepaalde
vormen van hedendaagse •kunst 'ergens' te
kort schieten, dan meen ik er te moeten op
wijzen dat in deze vormen evengoed ideeen
steken i.v.m. mensen en dingen van onze tijd.
Aileen kunnen velen ze er niet uit aflezen.
5. Het is steeds weer het unieke van ieder
kunstwerk waardoor ik het meest getroffen
word.
Het is evenwel soms opvallend hoe het
gehele oeuvre van een kunstenaar door
bepaalde vormelijke grondbeginselen a.h.w.

gedragen wordt. Bij Bruegel denk ik daarbij
voornamelijk aan de manier die hij ontwikkeld
heeft om zijn figuren door zijn typische
compacte silhouettering en gezichtshoek
zodanig in het tafereel te integreren dat men
steeds de indruk heeft het schilderij ritmisch
te kunnen lezen als een met tekens gevulde
bladzijde, die een geest van continuIteit en
grenzeloosheid uitstraalt.
In de grote Chinese periodes treft - misschien
meer filosofisch bedoeld dan bij Bruegel,
maar wie weet ? - hetzelfde verschijnsel.
Marcel Notebaert
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betreft.)
abstracte stijltechniek
Ik
bij Bruegel
Bruegel geen
geen eigen
eigen'tec'hnische
'technische
lk zie bij
vondsten'
het felt
feit dat
dat hij
Ihij een
een kwast
kwast
vondsten' :: het
gebruikte
om 'verf
verf uit
strijken over een
een
gebruikte om
uit te
te strijken
paneel
was niet
niet nieuw
nieuw en...
en ...'wordt
wordt vandaag
vandaag
paneel was
nog
Ik onderstel
onderstel dat
dat de
de vraag
vraag dus
dus
nog toegepast. lk
niet
dààrovergaat
Wél vertonen
vertonen sommige
sommige
niet daarover
gaat !! Wel
hedendaagse werken
werken gelijkenissen
gelijkenissen met
met
foto'grafische
vergrotingen van
uit het
het
fotografische vergrotingen
van delen
delen uit
werk van
Bruegel. Die
zijn dan
dan zo
zo
werk
van Bruegel.
Die gedeelten zijn
gekozen en
en danig
danig vergroot
vergroot dat
dat hetgeen de
de
gekozen
foto
niet eens
eens meer
meer met
met het
hetblote
blote
foto weergeeft niet
op het
het doek
doekte
teherkennen
her,kennen isis! !Dat
Dat kan
kan
oog op
impressionistisohlijken,
niets
impressionistisch Iijken maar
maar het
het heeft niets
te maken
maken met
met wat
wat Bruegel
Bruegel schilderde.
schilderde. Men
Men
kan
zo kiezen
kiezen dat
dat de
devergroting
vergroting
kan het
'het deel
deel ook zo
de indruk
indruk geeft van
van een
een abstract
abstract werk.
werk.
Ik
heb er
er niets
niets tegen
tegen dat
dat deze
dezefotografische
fotografische
lk heb
vergrotingen aangewend
aangewend worden
worden door
door
vergrotingen
specialisten,
als document,
document, maar
maar meen
meen dat
dat
specialisten, als
sommige
uitgevers bedrog
bedrog plegen tegenover
tegenover
sommige uitgevers
het
werk van
Bruegel wanneer
dit soort
soort
het werk
van Bruegel
wanneer ze dit
werkstukken aanwenden
Bruegel een
een
werkstukken
aanwenden om
om Bruegel
modern
Dat een
een fotograaf
fotograaf
modern tintje
tintje te
te geven.
geven. Dat
Bruegels werk
werk gebruikt
gebruikt om
via zijn
zijn eigen
eigen
om via
fotografische
effecten te
te
fotografische technieken
technieken speciale
speciale effecten
bekomen
niets bij
bij of af
af aan
aan Bruegel
Bruegel als
als
bekomen doet
doet niets
schilder!! Hij
geheel.
schilder
Hij zag
zag zijn
zijn werk
werk als
als een geheel.
Hij
voor het
en schilderde
schilderde
Hij had
had oog
oag voor
het geheel en
zeker niet
niet opdat,
opdat, generaties
generaties later,
later, zijn
zijn doeken
doeken
in
stukjes zouden
zouden verdeeld
verdeeld worden
worden en...
en ...
in stukjes
vergroot.
Het zou
zou zeker
zeker zijn
zijn goedkeuring
goedkeuring
vergroot. Het
niet
dat zijn
zijn werk
werk op die
die manier
manier
niet wegdragen dat
onherkenbaar wordt,
wordt, en...
en ... onfiguratief
onfiguratief lijkt.
lijkt.
onherkenbaar
Het komt
komt me onjuist
onjuist voor
voor bij
bij Bruegel
Bruegel dingen
dingen
te zoeken
zoeken die
die van
van onze
onzetijd
tijdzijn.
zijn.
,

3. Elruegel
grote technische
technische
Bruegel vertoont
vertoont een
een grote
vaardigheid en
soepellheid tevens.
tevens. Hecht
Hecht uu
vaardigheid
en soepebbeid
daar veel
belang aan
aan?
daar
veel belang
?
vaardigheid en
kennis van
van het
het
Technische vaardigheid
en kennis
'beroep' zijn
zijn noodzakelijk,
noodzalkelij,k, wil
wil de
de kunstenaar
kunstenaar
boodschap
brengen. Wie
Wie schrijven
schrijven wil
wil
zijn , b
oodschap brengen.
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moet
de taal
taal kennen
kennen:
woordenschat
moet de
: woordenschat,
lettertekens,
grammatica, syntaxis
syntaxis en
en.wat
'wat al
al
lettertekens, grammatica,
meer?
En wie
wie via
via een
een schilderij
schilderij iets
iets wil
wil
meer ? En
'medede'len'
moet de
desohildertechnieken
schildertechnieken
mededelen' moet
beheersen. Zelden
Zelden hebben
hebben grate
grotekunstenaars
kunstenaars
blijk
van te
te weinig
weinig technische
teohnische
blijk gegeven
gegeven van
vaardigheid
u dat
dat heet.
heet.
vaardigheiden
en soepel'heid,
soepelbeid, zoals
zoals u
Hoezeer
Bruegel vaktechnisch
vaktechnisch een grote
grote
Hoezeer Bruegel
meester
meen ik
ik dat
dat hem,
hem, wat
wat dat
dat
meester was,
was, toch meen
betreft,
toe'komt
betreft, geen bijzondere
,bijzondere ereplaats toekomt
maar
men, naast
naast zijn
zijn naam,
naam, tientallen
tientallen
maar dat
dat men,
andere
kan citeren.
citeren. Indien
Indien ik
ik belang
belang hecht
hecht
andere kan
aan
vaardig/heid en
soepelheid, dan
dan is
is het
het
aan vaardigheid
en soepelbeid,
in
het teken
teken van
van zijn
zijn werk
werk:: Bruegel
Bruegel ware
ware
in het
Bruegel
geweest zonder
zonder deze
dezekwaliteiten.
kwaliteiten.
Bruegel niet
niet geweest
Vakkennis
voor ,hem
en is
is voor
voor alle
alle
Vakkennis was
was voor
,hem -- en
kunstenaars
conditio sine
sine qua
qua non,
non,
kunstenaars -- een conditio
welke
tak van
kunst men
men oak
ook beoefene.
beoefene.
welke tak
van de kunst
Vakkennis
vanzelfsprekend niet
niet voldoende
voldoende
Vakkennis is vanzelfsprekend
om
een \groat
'groot meester
meester te
te warden,
worden, maar
maar wel
wel
om een
essentieel.
4. Bruegels
werk steekt vol
vo'l ideeen
ideeën in
inverband
verband
Bruegels werk
met
mensen en
en de
dedingen
dingenvan
vanzijn
zijn tijd.
tijd.
met de mensen
Is
zoiets wenselijk
wenselijk bij
bij de
de hedendaagse
hedendaagse
Is zoiets
kunstenaar?
kunstenaar ?

5. Wat
meest in
in het
het werk
werk van
van
Wat treft
treft uu het meest
Bruegel?
Bruegel ?
In
vraag hindert
'hindert ime
me het
woord 'meest',
In uw vraag
,het woord
want
is zoveel
zoveel dat
datme
meinindat
datwerk
werktreft
treft:
want er
er is
:
tec1hnische
vaardigheid, ipersoonlijke
persoonlijke visie
in
technische vaardigheid,
visie in
een tijd
tijd waar
waar de
deBarak
Baro'khoogtij
hoo1gtij viert,
viert,
eigenaardige,
ja zonderlinge
zonderlinge compositie
compositie van
van
eigenaardige, ja
landsohappen,
menseliJke of filosofische
filosofische
Iandschappen, menselijke
ondef'7Werpen,
toenmalige
onderwerpen, aanklacht
aanklacht tegen
tegen de toenmalige
maatschappij,
enz. lk
Ik heb
heb moeite
moeite om
om
maatschappij, enz.
enz. enz.
daar
rangorde in
in te
te scheppen
soheppen !! Uw
Uw
daar een rangorde
vraag
me denken
denken aan
aan een
een oosters
oosters
vraag doet
doet me
verhaaltje:
verhaaltje :
Een
mandarijn wordt
Een mandarijn
wordt uitgenodigd
uitgenodigd op
op een
tentoonstelling,
loept van
van het ene
ene werk
werk
tentconstelling, en
en locpt
naar
Voor elk werk
werk heeft
hij een
een
naar het
het andere. Vcor
heeft hij
woord
van lof.
lof. Scams
Soms moedigt
moedigt hij
hij een
woord van
aanwezig kunstenaar
kunstenaar aan.
aan. Plots
Plotsblijft
blijft 'hij
hij voor
voor
een
doek staan,
staan, on
en zwijgt.
zwiJgt. Het
Het gezelschap
gezelschap
een doek
vraagt
wat hij
hij te
heeft, of het
het
vraagt hem
hem wat
to zeggen heeft,
werk
soms niet
niet'good
,goed zou
zouzijn
zijn?
Waarop hij
hij
werk soms
? Waarop
antwoordt:
antwoordt : in
in tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van een
een echt
meesterwerk
zeggen ...
meesterwerk valt
valt niets
niets meer
meer te
te zeggen...

Maurice
Boel
Maurice Boel

Jan Hoogsteyns

Het liefst zou ik uw laatste vraag „Wat treft
U het meest in het werk van Bruegel ?"
eerst willen beantwoorden. Inderdaad, de
stellingname tegenover ide overige vragen
hangt grotendeels af of vice, voort uit het
feit hoe men staat tegenover de schilderkunst
van Bruegel en de schilderkunst in het
algemeen.
De schilderkunst is zonder twijfel de kunst
van de picturale waarden. Figuratief of niet,
het picturale is het zout der schilderkunst !
Uiteraard treft de picturale kracht, die
Bruegel zo meesterlijk demonstreert, me het
meest. Bij geen enkel zijner tijdgenoten
namen de zuiver schilderkunstige waarden
een zo hoge vlucht ! In sommige zijner beste
werken bereikt hij een voor zijn tijd niet
geevenaarde kleurenrijkdom. Kleurenrijkdom
in de ware betekenis van het woord ! Dit is
niet het borstelen van vele en/of hevige
kleuren als rood, geel, groen Dit heeft met
kleurenrijkdom niets te maken. De rijkdom is
er pas wanneer de tonen harmonieren ! Het
geniaalste resultaat bereikt Bruegel m.i. in
de, in vergelijking met veel ander werk,
eerder sober gehouden doeken als 'De val
van Icarus' en vooral de sneeuwlandschappen
'Jagers in de sneeuw' en 'De volkstelling te
Bethlehem'. De kern der schilderkunst wordt
hier door Bruegel volledig en volgehouden
gerealiseerd. We kunnen allemaal wel iets
vertellen, alleen 'hoe' 'het verteld wordt maakt
het tot kunst ! Zijn het in de eerste plaats
de plastische waarden die me vooral in het
werk van Bruegel aanspreken, dan wil ik
daar toch oak de grote geestelijke rijkdom
die zijn oeuvre bezit aan toevoegen. De ziel,
de geest, de sfeer, het magische, het
metafysische in veel zijner werken is werkelijk
impcnerend. Verbazend eveneens hoe hij
de ziel der seizoenen weet te schilderen :
Zijn winters zijn ijskoud en de klammigheid
van zijn , herfsten kan men er van afkrabben.
Het komt me voor dat op de vraag of de
hedendaagse schilder nog lets van
Bruegel kan leren door sommige would-be
kunstkenners en kunstenaars (lees
kunstenmakers) met een schaterlach, zo niet
met 'n medelijdende glimlach zal gereageerd
worden. We leven in een tijd dat de
modegrillen elkaar verdringen, dat vele
'verdedigers der kunst' niet eens het
onderscheid ikennen tussen mode en kunst.
Mode is 'het oppervlakkige facet van de
kunst. De kern is steeds dezelfde gebleven !
lnderdaad, een draad van picturale waarden
loopt vanaf de eerste rotstekeningen tot de
beste abstrakte meesterwerken. Alleen de
zuiver schilderkunstige waarden trotseerden

de tijd en de tijd is nog steeds de beste
kritikus. Waarheid is van alle tijden, kunst
eveneens. Daarom is' Bruegel aktueel ! Echte
kunst is altijd aktueel ! Daarom oak kan de
huidige kunstenaar zijn licht bij Bruegel gerust
even gaan opsteken. Diegenen die het hier niet
mee eens zijn, moeten zonder vooroordelen
en in alle bescheidenheid maar even de beste
werken van Bruegel bekilken en hun picturaal
oeuvre even toetsen aan dat van Bruegel !
Uiteraard schildert ieder volgens z'n
eigen persoonlijk leven, volgens zijn eigen
persoonlijkheid en wordt hij als het ware
gedwongen de technische behandeling van de
matiere zo aan te vvenden dat ze het zuiverst
met zijn uitdrukkingswijze correspondeert.
Een grote technische vaardigheid en
soepelheid dient, en is noodzakelijk, ter
ondersteuning van het geheel.
Op de vraag of het wenselijk is dat het werk
van de hedendaagse 'kunstenaar eveneens
gedragen wordt door ideeen in verband met
de mensen en dingen van zijn tijd, zoals
bij Bruegel, zou ik het volgende willen
zeggen : Het is zeker niet noodzakelijk ! Het
kcmt er op aan dat de kunstenaar trouw is
aan zichzelf ! Felt is dat het kunstwerk de
weerspiegeling is van de persoonlijkheid, van
'de mens' ! De ideeen van mensen en
dingen in deze tijd beroert ons alien,
weliswaar vaak onbewust, maar hun invloed
is niet 'weg te cijferen. Wat doet de
kunstenaar die daar in rzijn werk rekening
mee houdt ? Laat hij het ontaarden in
anecdote cf pamflet enz., of is hij sterk
genoeg om het te sublimeren tot iets sobers
en zuiver picturaals. Het verhalende verdringt
te vaak ,het zuiver plastische. Te veel ligt de
nadruk , hier op het anecdotische en lijkt
het eerder een didactische plaat voor
folkloristen of historici. Hallucinante
voorstellingen doen meestal geforceerd aan
en als ,dusdanig zijn ze eerder, als , kunstwerk,
minder te genieten. Dank zij Bruegels grote
zin voor konstruktie worden de verhalende
onderwerpen wel tot een niet-rommelige
eenheid gebracht, maar toch zijn zijn soberste
werken de beste, omdat daar de plastische
waarden het scherpst aan bod komen. Veel
uitdrukken met weinig middelen is trouwens
een der hoofdkenmerken van grote kunst.

Jan Hoogsteyns
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Jos De Maegd

1. Of van Bruegel nog lets te leren valt ?
Van elke mens, en zeer zeker van een
kunstenaar die zijn 'mens zijn' in een
blijvende worm heeft uitgedrukt, valt iets te
leren. Men leert echter slechts in de mate
dat men receptief is voor de ander en het
beluisterde wil of kan opnemen, om tot steeds
beter begrip van de ander te komen. Dit is
contemplatie; voor het kunstwerk is dit :
estetisch schouwen. Dit , kan ook tot verrijking
en dieper bewustzijn van het eigen wezen
bijdragen o.m. door het 'her-kennen' van
zichzelf - ten dele of ten voile - in de andere.
In de andere vindt men wat men voor
zichzelf zoekt.
2. Technische vondsten bij Bruegel te vinden?
Zo zal iemand die naar schematizering zoekt,
dit kunnen vinden bij Bruegel. Zo deden
o.m. Laermans en De Saedeleer. Zij zijn niet
verder dan zij voor-zichzelf-nodig-hadden in
Bruegel doorgedrongen. Ze hebben een
deelelement, dat hen dienstig kon zijn,
overgenomen en zich verder em de diepere
betekenis ervan in het totaalgegeven weinig
aangetrokken.
Voor mij zijn de technische vondsten van
Bruegel niet los te maken van zijn
levensvisie. Dit geldt ook voor zijn zgn.
impressionistische weergave of zijn abstrakte
vormgeving. Zij behoren niet tot het
essentiele van het werk, integendeel. Dat
een impressionist, evenais een abstrakt
kunstenaar, die elementen uit ‘het werk
isoleren omdat ze hen boeien, is hun goed
recht. Voor Bruegel echter stonden die dingen
ondergeschikt aan een totaal anders gerichte
visie. De toondegradaties ter beklemtoning
van de atmosferische ruimteweergave in
'De val van Icarus' by. zijn er niet, als bij
de impressionisten enkel, of aithans
vocrnamelijk, om reden van die optische
vaststelling, maar in functie van een veel
ruimere natuurervaring, waarbij hij de mens
primordiaal stelt, zij het dan deelhebbend aan
de natuur en onderworpen aan dezelfde
wetten. M.a.w. Bruegel verwijst naar de
natuur - een ganse cosmos trouwens - het
schilderij is geenszins een 'open venster op
een brok natuur'.
Dat hij hiervoor 'abstraheert' d.w.z. die
elementen (accentueren van het volume,
slagschaduwen, beweegiijkheid, enz.) weglaat,
weike die verwijzing in de weg staan, is
evident; kunst is keuze. Dat hij de veelzijdige
gegevens op een abstrakt stramien in een
hierarchische ordening weet te schikken,
waardoor juist zijn visie op de complexiteit
van de wereld voor de toeschouwer kiaar en
overzichtelijk wordt, pleit slechts voor zijn
mededelingskracht.
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Bruegel duidt op de wereld, maar die wereld
is de concreet 'waarneembare. Hij poneert,
evenals Mondriaan dit in de 20° eeuw zal
doen, een ide5le wereld, maar geen louter
inteliectualistische. Bruegel aanvaardt de
complexiteit van een reeds gevormde natuur
die hij verstandelijk overschouwt en zin geeft.
Pollock, een Iyrisch abstrakte, aanvaardt die
wereld zcnder meer, omgevormd en wordend.
Wat nu de loutere techniek betreft : de mens
heeft steeds die technische vondsten gedaan,
die nodig waren tot verbeelden van zijn
zienswijze. Doordat hij welbewust koos, heeft
de Ikunstenaar steeds abstraktie gemaakt
van datgene wat hem niet boeide om slechts
dat naar voren te brengen wat hij wilde.
Van bij de grotten van Altamira was, in die
zin, het essentiele reeds gevonden.
Expressionistische, impressionistische,
symbolistische, abstrakte elementen ,kan men
in alle kunstverschijnselen vinden, zowel in
de vroeg-kristelijke kunst als bij Van Eyck,
Piero della Francesca, Velasquez,
Caravaggio e.a. Er is alleen een intensiteitsverschil. Zo hecht Bruegel inderdaad - gezien
zijn wereldbeeld - iets meer waarde aan een
impressionistische atmosfeerweergave dan
Van Eyck, die dit nochtans ook doet, by. in
de voorstelling van de brug en haar
weerspiegeling in het water, intiem detail uit
het 'godsdienstig' paneel met Kanselier
Rolin. Ook het expressionisme, dat onze
expressionisten in Bruegel gevonden hebben,
is slechts een deelaspect van dit oeuvre.
Globaal genomen is Bruegel de tegenpool
van een expressionist.
3. Of ik belang ,hecht aan Bruegels
vaardigheid ?
Vanzelfsprekend. In de mate immers dat de
kunstenaar erin slaagt de meest adekwate
middelen tot ,het verduideliiken van zijn visie
aan te wenden, is zijn werk volkomen. En
dat doet Bruegel. Toen men echter - nog
niet zo lang geleden - technische
vaardigheid vereenzelvigde met een bepaalde
visie, voortspruitend uit de laat-renaissancedenkbeelden vond men Bruegel - terecht
trouwens vanuit die optiek onbeholpen,
onsamenhangend, even 'primitief' trouwens
als de Vlaamse schilders van de 15e eeuw,

die men ondanks deze 'fouten', echter op
andere gronden apprecieerde.
Dat hedendaagse kunstenaars, die slechts
belang hechten aan het 'nu' en van daar
geen belang ,hechten aan de houdbaarheid
van hun werk, zich niet interesseren aan
Bruegels techniek is normaal. Bruegel
beschikte niet over de verfpigmenten en
mediums die we thans kennen; toch wist hij
met die meer beperkte middelen een
technisch feilloos resultaat te bekomen; zijn
oeuvre is frisser gebleven dan menig recenter
werk. Wie zich een breed ,klavier van
uitdrukkingsmogelijkheden wil eigen maken
en streeft naar houdbaarheid van zijn werk,
zal zich moeten verdiepen in Bruegels
vakkundige uitvoering. Zelf al zal hij uiteraard
geenszins dezelfde werkwijze volgen en een
andere stijl ontwikkelen.
4. Of het nog wenselijk is dat het kunstwerk
iets zegt over de ,mens van zijn tijd ?
Welke zin kan de kunst anders hebben ?
Mits, wel te verstaan, die kunst - als bij
Bruegel - de tijdsgebondenheid weet te
overschrijden en universeel wordt. De visie
van Bruegel blijft voor ons interessant, ook
al geloven wij niet meer in 'die' humanistische
denkbeelden. Hocgstwaarschijnlijk zien wij
beter de diepere en algemeen menselijke
betekenis dan de tijdgenoten, die wellicht
stilstonden bij het anecdotische en
tijdsgebondene. Het werk van zijn epigonen
is hiervoor revelerend.
5. Wat mij meest treft bij Bruegel ?
Zijn , denkend schouwen over , de wereld, die
wereld die hij wel als 'ideaal' aanzag, maar
waarin de mens zich, naar zijn oordeel,
- dwaas en kortzichtig - slecht integreerde.
Dat hij zich distancieert en niet, als
Rembrandt of Brouwer, met de mens aanvoelt,
is voor mij de beperking van die visie.
Bruegel is filosoof, scepticus en moralist.
Waar Erasmus zijn ideeen met woorden
uitdrukte, doet Bruegel het met beelden,
direkt, met een unieke en onovertroffen
picturale zeggingskracht. Zijn scepticisme
Iigt mij niet; de 'wijze' waarop hij dit
uitdrukt - inhoud en worm zijn een - vind ik
magistraal.
Jos De Maegd

vaan
eren
viaanderen
Poetisch bericht
Poëtisch
Dumolyn :
J.P. Dumolyn:

Een waarschuwing
waarschuwing
Een
leefbaar dagen
dagen lang
leefbaar
lang
want de
de aarde in
want
in gevroren
gevroren
en als lakverf
ligt de zon
en
lakverf ligt
van februari
februari op
op de mat.
mat.
van
massa's water
water machteloos
massa's
machteloos
in dit
dit regentaat
in
regentaat van
van roet
roet
en ijzel.
barst de
en
ijzel. ijzig
ijzig barst
de wind
wind
en vruchteloos het
het vuur.
vuur.
en
de melk
spant in
in de flessen.
de
melk spant
flessen.
roerloos en bedroefd
roerloos
bedroefd
laten vogels zich bevriezen,
laten
bevriezen,
als een teken
als
teken aan
aan de
dewand.
wand.

Patricia Lasoen
Lasoen ::

Twee dagen in
in november
november
of het lied van
van de
de paarse
paarse chrysant
chrysant
Een
Een grijze
grijze kater
kater is de
de lucht
lucht
na maandenlange
maandenlange rooftocht
rooftocht
moe
moe geworden
geworden -probeert
tevergeefs
probeert hij
hij tevergeefs
zijn
zijn wonden
wonden schoon
schoon te
telikken
likken
en zie,
zie, de
de mensen
mensen komen
komen uit
uit de
deduinen
duinen
en
en wachten
wachten hand
hand in
in hand
hand
ze
ze hebben
hebben elkaar
elkaar liefgehad.
liefgehad.
en
en hoor,
hoor, gebeden
gebeden van
van een
eenoude
oudemonnik
monnik
worden
worden nog
nog jaren
jaren later
later geciteerd
geciteerd
zij
elkaar liefgehad.
liefgehad.
zij hebben
hebben elkaar
en
en kijk,
kijk, de woorden
woorden van
van een
een spaanse
spaansedichter
dichter
worden
voorsteen
steenvertrapt
vertrapt
worden soms steen
steenvoor
of
of met
met de
de adem
adem gepolijst
gepolijst
„ze
.. ze hebben
hebben elkaar
elkaarliefgehad"
liefgehad"
Gilbert
Gilbert Slabbinck
Slabblnek::

Waterraadsel
Waterraadsel
de
de golfslag
golfslagvan
vanmijn
mijnhand
hand
stierf
stierf gestrand
gestrand
de
de dood
dood van
van de
de zeester
zeester
je
jeverstarde
verstardekind
kind
je
jeruiste
ruiste:

wees
blij slechts
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vraag wat er gaande is,
en wij wij;
vroeger was ik er bang voor,
maar nu weet ik dat het meer is
dan een hartvol woorden,
reizen door de kou van een heelal.
lk drink al je wijn
en je zuigt mijn longen rookloos;
tot de dag dat ik vraag naar het einde :
een zorg voor nooit, geen zorg voor ons
die eeuwig hart geworden zijn,
jij en ik die niet gedijen
in een gematigd klimaat.
's Nachts sta ik naast je stil;
om te genezen lees ik wolken
haal ik bloemen in de vaas.
's Nachts opgestaan was ik gelukkig;
herinneringen verschrompelen,
hoor ik jou alleen, dromen.
Paul Vanderschaeghe

ik ben niet thuis / Amerika lezen
met witte handen ontsmet,
met zonnen in mijn ogen,
tanden voor een glimlach glanzend cpgezet,
woorden de vederlichte bogen
voor pijlen van geluk,
trad ik binnen in dit huis, deze belofte
en zag met toppen van vingers
hoe langzaam in een hoek zonder haard
de duisternis zwol, de prop
om ogen af te dichten, oren, spreekgrage mond,
een ademende keel, het ademende bloed
en zo vol stond de duisternis
dat in dit huis voor mensen
voor de waarheid geen zitbank stond
tegen de muren met de zwarte rook
van leugen.
Achiel Janssens :

Het wonder
Het wonder is onder ons.
Het groeit in deze nacht,
lijk mijn nagels mijn haren
ook groeien zonder zon.
Breekbaar staat het
uit je armen op.
Woorden heersen verrukkelijk,
ontvluchten verbaasd
het tedere rijk
der onderhuid.
Nauw sluiten de schoenen.
Wonden worden te machtig
opeens.
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Kunst en geest
SYMBOLEN EN TEKENEN
IN EEN ZICH WIJZIGENDE WERELD
Terwijl een vijftigtal kunstenaars en theologen zich in de PaulusAkademie te Zurich (16-18 september 1968) bogen over het moeilijke thema Symbool en teken in een zich wijzigende wereld ' en
een grondige dicussie zich uitspon, was in de stad Zurich zelf te
zien hoe de jeugd dit probleem op haar eigen wijze had opgelost
(een trouwens heden ten dage ook in andere steden vertrouwd
beeld): zij komt uit de modewinkels en draagt de beelden van
Martin Luther King, Kennedy, Mao Tse-Tung, Che Guevara en
Dubcek naar huis. Theorie en praktijk dus en zelden lagen deze
op een congres zo dicht bij elkaar als in Zurich.
En de congressisten uit Holland en Belgie, uit de Bondsrepubliek,
ult Oostenrijk en Zwitserland sloten geenszins hun ogen voor de
realiteit; zij rekenden af met taboes, verwierpen gevestigde, mooigekleurde kunstbegrippen en trachtten, in een klimaat van verdraagzaamheid en achting voor de mening van de andersdenkenden, op een intellectueel waarachtige wijze nieuwe maatstaven
vast te leggen. Deze vraag stond voorop : hoe kan de kunstenaar
heden, in een steeds maar onmenselijker wordende wereld, bijdragen tot de vermenselijking van die wereld en tot het vervullen van
de taak, die de christen werd meegegeven.
Dit kunstenaarscongres — waartoe het regionale SIAC-secretariaat
voor het Duits-Nederlands-Scandinavisch taalgebied, zetel Keulen,
uitgenodigd had — was een werkcongres en diende niet in laatste
instantie ook als voorbereiding tot het SIAC-wereldcongres, dat in
1969 eveneens onder het thema ' Symbool en teken in een zich
wijzigende wereld te Salzburg zal plaatshebben.
Zo vlug het uit de referaten en discussies te Zurich kristalhelder
naar voren kwam, dat elke gemeenschap )haar symbolen bezit, ja,
deze noodzakelijk vandoen heeft, zo verscheiden waren de meningen over de vraag of de oude symbolen, de oude christelijke
symbolen, vandaag de dag nog voldoende kracht bezitten om de
huidige mens aan te spreken; of moet men nu nieuwe symbolen
ontdekken en deze aan de hedendaagse gemeenschap brengen ?
In zijn historisch betoog over 'Symbool in geschiedenis en traditie
gaf de regionale secretaris van SIAC, Dr. Franz Tack (Keulen),
het symbool de betekenis van teken, door hetwelk, op grond van
een innerlijke analogie, aan de wetende een religieuze zin veruitwendigd en voorgesteld wordt. Symbolen — aldus Tack — bezitten
een betekenis die ze a.h.w. binnen in zich dragen, en zij werden,
in tegenstelling tot het !outer teken, niet willekeurig uitgedacht.
Het christelijk symbool bezit wezenlijk de geschiedenisdimensie
en gaat uit van het middelpunt, dat Christus is. God, die zichtbaar
wordt in het zinnebeeldige teken op aarde — in deze heilshistorische betekenis ligt de laatste en meest verreikende betekenis van
het symbool.
De Hollandse kunsthistoricus Prof. Dr. J.N. van Wessen (Amsterdam) sprak in dezelfde zin. Zijn referaat handelde over de betekenis en de herbeleving van oude symbolen, door nieuwe artistieke
verklaringen. Hij was ietwat laconisch de mening toegedaan, dat de
oude christelijke symbolen heden ten dage net zo goed als vroeger
bestaan en dat zij volledig voldoening geven; men moet niet te
vlug zijn met vernieuwing.
Van zulk standpunt — met, als eindeffect, de oppolijsting van het
oude — wou architect Heinz Buchmann (Dinslaken) weinig weten.
In een frisse, klare dictie sprak hij zijn onbehagen uit en meteen
dit van de jonge generatie; de traditionele symbolen noemde hij

versleten en vervlakt. De waarden, die ze in zich dragen, stralen
niet meer. De nieuwe tijd brengt ook nieuwe waarden met zich
mee, aldus Buchmann, en het komt er op aan op te sporen, wat
de huidige mens naar het vroegere beweegt. De huidige mens is
een zoeker, die nieuwe waarden tracht te vinden. Architect
Buchmann ziet de bronnen van nieuwe symbolen daar, waar de
moderne mens zich thuisvoelt. Met om niets werken vandaag de
dag figuren als Kennedy, Guevara, King, Roncalli en Dubcek zo
elektriserend in op de jeugd, die ,de wereld van de ouderen contesteert en die tussen utopie en revolutie heen en weer getrokken
wordt. De gesoleerde mens zoekt naar nieuwe symbolen; vindt
hij die niet, dan gaat hij ten onderen. Buchmann onderstreept de
noodzaak van nieuwe symbolen, die dienen ontdekt te worden in
de tekens van de URI. De wegbereider daartoe is de scheppende
mens.
Ook de Zwitserse architect Dr. Justus Dahinden (Zurich) argumenteerde in deze zin. De wereld, die wij om ons heen zien, benadrukte
hij, heeft symbolen nodig, ten einde niet te verdorren. Symbolen
zijn hulpmiddelen ter orientatie en verstevigen het contact tussen
de mensen. Wij hebben symbolen vandoen, die als een signaal
getuigenis afleggen van de verschijnselen in de wereld. Volgens
Dahinden zijn symboolbeelden heden complexe gebouwen, die aan
de kristallisatiepunten van onze optische eeuw ontstaan.
In de heftige discussie was de kloof tussen de theologen enerzijds
— die streng wetenschappelijk argumenteerden — en de kunstenaars anderzijds — die veel gevoelsmatiger maar dan op de polsslag van de tijd op het thema ingingen — niet te overschouwen.
De compenserende balans tussen de beide groepen was dan de
universele Benediktijn uit Maria-Laach, Pater Prof. Dr. Thomas
Michels, de initiator van de Hochschulwochen te Salzburg en
leider van het Navorsingscentrum aldaar. Hij wees op de feiten in
de Openbaringsgodsdienst, die niet kunnen veranderd worden,
maar zei even duidelijk, dat het bij het symbool op intensiteit aankomt. Als de intensiteit verloren gaat — o.m. bij het symbool van
de vis, dat heden niet meer aanspreekt (b.v. op het tabernakel) —
dan is het ook met het symbool gedaan. Prof. Michels ried de
kunstenaars aan oog en oor te openen voor de wereldsymbolen, ten
einde bij de mensen God terug to brengen als schepper van alles.
Erkend werd, dat tal van hedendaagse kunstenaars slechts nog
waarde hechten aan begrensde symbolen, die ervaren worden in
het huidige maatschappelijke bestel en van daaruit naar een
transcendente werkelijkheid wijzen. Opnieuw was het architect
Buchmann, die de vraag stelde, waarom de jeugd dan de revolutionair Che Guevara als symbool aannam, als een tweede Christus
en Verlosser. En hij gaf tevens het antwoord omdat doze jeugd
met ' onze Christus' niets meer kan aanvangen. Hij verwees naar
Vietnam en naar het naamloze leed van de naamlozen en maande
aan, heel het lijden van de wereld in de nabijheid van het lijden
en de verlossing van Christus to halen. In deze contekst viel dan
het ernstige woord van de Zwitserse beeldhouwer Schilling, dat
het christendom heden met de kunst goon respect meer kan afdwingen. En zo werd dan noodzakelijkerwijs ook de vraag naar de
opvatting van de huidige kerken gesteld, die nochtans niet meer
helemaal ' uitgediscussieerd werd on die wel meer dan een
congres voor zich zou opeisen. Nochtans werd voor iedereen duidelijk, dat de kerk als gebouw vandaag de dag een ontmoetingsplaats moot zijn, midden in de wereld, voor iedereen openstaand,
on waar de enkeling gemeenschap ervaart.
Met recht on reden onderstreepte SIAC-Voorzitter Prof. Dr. Vroom
tenslotte, dat de permanents discussie onder de congresleden, die
daartoe ook niet de nachtelijke uren uitsloten, in wezen mogelijk
werden gemaakt door de architectuur van de Paulus-Akademie te
Zurich, door Justus Dahinden gebouwd. Voor mij is zij een echt
symbool van onze tijd — en niet het geringste.

immummummimmi
Buitenlands
actueel
Deze nieuwe rubriek beoogt een venster to openen op het artistiek
gebeuren over onze grenzen. Momenteel wordt nog druk gewerkt
aan het uitbouwen van een net van eminente correspondenten over
heel de wereld. In dit nummer krijgt u alvast brieven uit Engeland
en Duitsland, evenals een overzicht van de voornaamste buitenlandse tentoonstellingen, die in de nabije toekomst plaatsvinden.
(Redactie.)

BEELDHOUWWERK VOOR ARCHITECTUUR

Het werk van Mitzi Cunliffe
„Wij zijn alien de glazen dozen moe. Wij zijn de vulle, door de
regen bevlekte, betonnen blinde muren moe. De beeldhouwkunst
kan dit alles veranderen ".
Dit zijn de woorden van de in Amerika geboren beeldhouwster
Mitzi Cunliffe. Sinds ze zich in 1949 in Engeland vestigde, heeft
ze slechts dit gedaan : het uitzicht van gebouwen veranderen, in
opdracht van designers als Misha Black en Sir Hugh Casson.
Hoewel zij beslist nog geInteresseerd blijft in de problemen in
verband met de relatie, die bestaat tussen een zerstandig opgevat
beeldhouwwerk en een gebouw, toch werd Mitzi Cunliffe meer en
meer opgeslorpt door de vraagstukken van de integratie van het
beeldhouwwerk in het hedendaags gebouw. Doze integratie veronderstelt bij voorbeeld ook het gebruik van de nieuwe materialen
en technieken. die nu golden — dit wil zeggen dat de beeldhouw-

Alfred Paffenholz, Keulen.
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kunst moet putten uit de hulpmiddelen, die de massaproduktie van
deze twintigste eeuw beschikbaar stelt.
Mitzi Cunliffe is een baanbreekster geweest bij het in praktijk
brengen hiervan en voerde werken uit in beton, fiberglas, terra
cotta en aluchromie, zowel als in meer traditionele materialen, b.v.
steen. Zelfs in het laatstgenoemd materiaal trekt haar werk aan
door zijn frisheid; wij denken aan het symbolisme van haar kolossaal, zes ton wegend hoogrelief-paneel in Portlandsteen, dat zij in
1956 maakte voor de Fibres Building aan de Leeds University.
Hoe werd deze integratie van de beelhouwkunst in de architectuur
bereikt ? Laten wij b.v. beton nemen als materiaal. Men kan het
op twee wijzen aanwenden in de architectuur : de feitelijke sculptuur van het gebouw, die plaatsgrijpt wanneer een fantastische
massa van vormen het gebouw zelf tot een beeldhouwwerk maakt
(een treffend voorbeeld hiervan is Le Corbusiers kapel van NotreDame du Haut te Ronchamp), maar men kan ook het oppervlak
van het gebouw bewerken en op die wijze een patroon of een
relief bekomen; door dit procede ontstaat een oppervlak, dat leeft
alsof het gebeeldhouwd werd.
Mitzi Cunliffe maakt vooral gebruik van het laatstgenoemd procede
en ontwikkelde erin een schitterende originaliteit en een ongelooflijke afwisseling. Zij modelleert, construeert of graveert vooraf de
basisvormen, waaruit dan daarna de zgn. ' eenheden ' ontstaan,
'die samen kunnen gevoegd worden in een rijke verscheidenheid. Zo
ging zij o.m. te werk voor de Cater Brothers Building te Chelmsford, Essex, waarvoor zij haar ' Yantra'-eenheden ontwierp, in opdracht van de architecten Shaw en Lloyd (1966). De 'Yantra'-panelen werden gemaakt van originelen uit geperste vezelplaat, triplex en multiplex; zij omvatten zes eenheden, die onderling verbonden zijn; de grootste meet bij benadering 1,5 m op 1 m; zij
werden alle in beton gegoten.
Haar Cosmos-eenheden — waarvan een fragment hierbij wordt
gereproduceerd — werden vervaardigd in zwarte glasvezel voor
de Manchester University (1966) — architect was G. Grenfell Baines,
bijgestaan door H. Thomas. Hoewel deze eenheden in massa
geproduceerd werden in een plasticfabriek in Lancashire, toch
geven zij de indruk stuk voor stuk gemodelleerd te zijn.
Een opdracht voor de River Test Supply Scheme Building te
Southampton (L. Berger, stadsarchitect) in 1966, bracht een nieuw
probleem met zich mee, maar eveneens een nieuwe oplossing.
Ditmaal moest als motief stromend water worden uitgebeeld; er
ontstond een werkstuk, uitgevoerd in bronskleurige glasvezel, en
vakkundig vermengd met het met de hand vervaardigd systeem,
dat het moest ophouden. Er werden vier verschillende eenheden
gebruikt, van ongeveer 60 bij 30 cm, plus dan nog een speciaal
eindstuk.
Soms worden de eenheden werkelijk bestemd als constructieve
elementen, in plaats van bij te zetten panelen, zoals b.v. de
' Trellis'-werkstukken, die uitgevoerd werden in opdracht van de
architecten Jellicoe en Coleridge, voor de Cement and Concrete
Association, en gebouwd te Wexham Springs, Slough, in 1966. Deze
eenheden zijn 50 cm vierkant en 23 cm dik en vormen volwaardige
bouwstenen voor muren; ze zijn doorboord en gebeeldhouwd op
beide zijden.
Mitzi Cunliffe is aldus tegelijk een poetische kunstenares en een
gewiekst technicus. Haar werk is overbekend in Engeland en de
Verenigde Staten en eist steeds meer de bewondering van de
architecten op.
Uit de hierna volgende biografische nota blijkt overduidelijk, dat
Mitzi Cunliffe een grote naam is in de beeldhouwkunst en de architectuur van deze tijd.
Mitzi Cunliffe werd in 1918 geboren in de stad New York. In
1939-40 werd zij Bachelor of Science en Master of Arts aan de
Columbia University te New York. 1949 : huwelijk met Marcus
Cunliffe; 1949-64 : verblijf te Manchester, Engeland; woont momenteel te Brighton, waar haar echtgenoot doceert aan de University
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of Sussex; zij heeft twee , dochters en een zoon, alien geboren in
Engeland in 1950, 1952, 1955.
Buiten de werken, die reeds vermeld werden in de tekst, voerde
zij opdrachten uit voor de volgende gebouwen : Henry's Stores,
Manchester, 1962; Wythenshawe West Secondary Technical School,
Manchester, 1959; Lewis' Liverpool, 1957; Inlet Well House, Heaton
Park, Manchester, 1955; Childwall County College, Liverpool, 1954;
Sarah Lawrence College, New York, 1954; Manchester High School
for Girls, 1953; Department of Civic Design, University of Liverpool,
1952; Festival of Britain; South Bank London, 1951.
Zij ontwierp eveneens modellen voor Harrison en Abramovitz in
New York, alsmede voor Anshem en Allen en wijlen Eric Mendelsohn in San Francisco. Zelfstandige tentoontstellingen van beeldhouwwerk : 1944 en 1948 : New York; 1944-45 : in zes Amerikaanse
musea; 1951 : Hanover Gallery, Londen; haar expositie ' Sculpture
by the Yard', ingericht door de U.S. Information Service, startte
in de USIS Gallery (Amerikaanse Ambassade) te Londen, in januari
1967, en reist nu nog steeds van de ene universiteit naar de andere
kunstschool in het Verenigd Koninkrijk.

Philip Brown
Brighton, Sussex, Engeland.

RADICALE FILMS BEKROOND
Kerkelijke filmpriMen
op de 17de Internationale Filmweek, Mannheim 1968
Sedert jaren zijn de christelijke kerken ook op internationale filmfestivals vertegenwoordigd. De jury's van het Internationaal Katholiek Filmbureau (OCIC) en van het Internationaal Evangelisch
Filmcentrum (INTERFILM) konden zich in de jongste jaren door
hun beslissingen verheugen over een bestendige toename van
publieke achting en aanzien, o.m. bij de vakcritici.
Niet steeds genoten de confessionele juryleden de bijval van hun
kerken, die hun opgedragen hadden films te primeren. Tijdens de
17de Internationale Filmweek te Mannheim 1968 — zij had van
7 tot 12 oktober plaats — schonken de katholieke en evangelische
jury's hun prijzen aan werkelijk onconventionele films.
Met verbazing, maar ook met bijval en bewondering, werden aan
het slot van de bovenvermelde filmweek de beslissingen van de
OCIC- en INTERFILMjury's door de grote meerderheid van de
festivalbezoekers onthaald. De confessionele jury's hadden films
uitgekozen, die en naar vorm en naar inhoud een revolutionair
karakter bezitten. Zo schonk de katholieke jury haar prijs aan de
kortfilm ' Der Brautigam, die Kom6diantin and der Zuhalter' van
Jean-Marie Straub, met als verantwoording, dat de regisseur in
een artistiek compromisloze, radicaal zelfstandige vorm de verwardheid van de menselijke bedoelingen toont en daarbij zeer direct de
vraag naar de liefde stelt. En het klinkt als onvervalst protest, wanneer de jury eraan toevoegt ' In een harde, oorspronkelijke taal
wordt elke verslaving afgewezen lk ben van oordeel, dat deze
uitspraak een verreikende betekenis heeft. De souteneur in de
film moet gelden als metafoor voor elke vorm van macht, die de
mensen wil verknechten en hen van hun waarden beroven. Straubs
film mag men ronduit ale een hooglied van het huwelijk beschouwen — dit heeft de katholieke jury duidelijk erkend.
De evangelische jury kende haar prijs toe aan de Argentijnse film
' La Flora de Los Hornos' (Het uur van de hoogovens) van Octavio
Cetino en Fernando E. Solanas, een beslissing, die als sensatie
insloeg. Want deze fascinerende montagefilm over het neokolonialisme en het geweld in Latijns-Amerika is een subjectief eenzijdige, uitzichtloos agiterende propagandafilm, die in terneerdrukkende beelden de onmenselijke levensomstandigheden van een

groot deel van de Argentijnse bevolking beschrijft en oproept tot
nationale en sociale revolutie. De evangelische jury was zich beslist bewust van de ten dele twijfelachtige middelen van deze
agitatiefilm, toen zij als haar overtuiging te kennen gat dat de
doordringende boodschap de propagandistische elementen van de
film in de achtergrond terugdrong. Maar de jury wees ook, m.i.
volkomen rechtmatig, op het feit, dat deze Argentijnse film de
vinger legt op een van de meest actuele problemen, waarvoor de
mensheid wordt geplaatst : de revolutionaire bewegingen die, in
dienst van de gerechtigheid en van de menselijke waardigheid,
nieuwe maatschappelijke structuren nastreven.
De christelijke kerken beschouwen sinds enkele tijd het werk voor
de vrede en voor de ontwikkeling der volkeren als de meest
dringende opgaaf en trachten daarnaar te handelen. Zeer zeker
mag men ,daarachter ook het ontwaken vermoeden van het schuldbewustzijn, in verband met de eigen bijdrage tot het totstandkomen
van autoritaire systemen wat in de eerste plaats wel de katholieke kerk aangaat. In dit opzicht vind ik het verheugend, dat de
confessionele jury's in Mannheim, naast het toekennen van hun
eerste prijzen aan de hierboven vermelde films, nog twee politieke
documentatiefilms hebben aanbevolen, die het proces van de
bewustwording in Zwart Afrika aantoonden. De katholieke jury koos
hiervoor de film ' Black Liberation' (Zwarte bevrijding) van de
Canadees Yves de Laurot. Deze eerste, door negers, voor negers,
in de U.S.A. gedraaide film, met teksten van Malcolm X, schildert
met een ongehoord beweeglijke camera de lijdensweg van de
negers, laat hun eenzaam gevecht om het bestaan zien in de
jungle van de grootstad, en formuleert een oproep tot de strijd.
De evangelische jury beval de film aan, getiteld ' No Vietnamese
Ever Called me Nigger' (Geen Vietnamees noemde me ooit nikker),
een eveneens Amerikaanse documentair, die hetzelfde probleem,
maar met andere middelen behandelt. One zwarte Vietnamveteranen delen hun mening mee over oorlog, armoede en zwarte
revolutie mensen, die in Vietnam voor eon iand ,chten, waarin
ze zelf onderdrukt worden. OoK dez m aen teken a, de wand.
lk beschouw de beslissingen van ae katholi, ke en de ( vangelische
jury's in Mannheim als zeer belangrijk. Hier hebben ue christenen
erkend, dat de film een wapen geworden is in de handen van de
machtelozen, van de om vrijheid en menselijke waarden strijdende
mensen. In een tijd, waarin de tendens over heel de wereld veld
wint om •de problemen met geweld op te lossen, en waarin de
minderheden tot de radicalisering gedreven worden, verdienen de
hier genoemde films alle aandacht. Hun fanatisme en hun eenzijdigheid en hun agitatorische kracht mogen er ons niet van af
houden de problemen, die zij behandelen, onder ogen te nemen
en aan de oplossing ervan mee te werken. Aan de geschondenen
en de vertrapten, de geterroriseerden en de uitgebuitenen, de
armen en de verdrukten, een gebrek aan objectiviteit to verwijten,
schijnt mij, gezien het vreselijke van de situatie waarin ze zich
bevinden, evenzeer versluiering van de werkelijkheid en huichelarij. Christenen van de beide godsdiensten hebben radicale films
volkomen juist tot hun recht laten komen een schreeuw van het
geschonden schepsel om vrijheid en menswaardigheid. Moot men
echt nog benadrukken, dat deze schreeuw ook een dreiging inhoudt ?

Alfred Paffenholz, Keulen.

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN
Duitsiand
Museum Dahlem, Kupferstichkabinett, Berlijn : Romeinse baroktekeningen.
Kestner Museum, Hamburg : Getuigenissen uit Goethes tijd (tot
14/3).
Von-der-Heydt-Museum, Wuppertal : Optical Art (tot 2/3).

Kunsthalle, Bielefeld : Henry Moore (tot 17/3).
KOInischer Kunstverein, Keulen Neue Figuration U.S.A. (tot 24/3).
Kunsthalle, Keulen : Romeinen in Roemenie (tot 18/5).

Engeland
Queen's Gallery, Buckingham Palace, Londen : Van Dyck en zijn
koning.
Royal Academy of Arts, Burlington House : Twee honderd jaar
Britse kunst (tot 2/3).
Tate Gallery, Londen : Rene Margritte (tot 31/3).
Marlborough Fine Art, Bondstreet, London : Egon Schiele (tot 15/3).

Frankrijk
Petit Palais, Parijs Centenaire de Baudelaire (tot 17/3).
Orangerie, Tuileries, Parijs : Piet Mondriaan.
Inst. Neerlandais (121, rue de Lille): Holt. landschapssch. van de
17° E. (1/2 tot 16/3).
Galerie Maeght (13, rue de Teheran): Tapies.
Palais des Beaux-Arts, Rijsel : Meesterwerken van de Mexicaanse
kunst.

Nederland
Rijksmuseum, A'dam : Fresco's uit Florence (tot 9/3), Jan Toorop,
grafiek (tot 13/4).
Gemeentemuseum, Den Haag : G. F. Haendel (1/2 tot 1/4) - Theo
van Doesburg (8/2 tot 25/3).
Mus. v. Land- on Volkenk., Willemskade, R'dam : Precolumbiaans
aardewerk (tot 20/4; catal. 10 gulden).
Noordbrabants Museum, Den Bosch : Eerste Honderd Jaar Nederlandse Fotografie (tot 17/3).

Zwitserland
Galerie Beyeler, Basel : Watercolors (tot 31/3).

Op korte golf
— Van 10 tot on met 25 januari exposeerde Tony Albrecht in galerie ' Contrasten' te Brussel.

— Stan Baele stelt van 1 tot en met 11 februari zijn werken tentoon in galerij ' De Elk', to Antwerpen.
— Van 24 januari tot 5 februari stelt kunstschilder Etienne Bauwens tentoon in de galerij 's Gravensteen to Gent, en van 23 februari tot 7 maart op het stadhuis te Oudenaarde. Van 24 januari
tot 15 februari neemt Etienne Bauwens deel aan de groepstentoonstelling in galerij ' Le Huchier' te Brussel.
— Van 24 januari tot 12 februari stelde Albert Beaussart tentoon
in galerij Waumans te St.-Niklaas.

— Walter Beckers uit Kapellenbos verwierf de 'Atlanta '-prijs voor
zijn griezelverhaal 'Anno Atlantae ' dat inmiddels, samen met andere fantastische verhalen, in boekvorm is verschenen.
— Op 19 december verzorgde Ludo Bekkers een reportage voor de
Vlaamse TV over de artistieke contestatie in Belgie.
Bij zijn BOste verjaardag word Alfons Blomme te Roeselare gehuldigd, tijdens een academische zitting op het Stadhuis, en met
een retrospectieve van zijn werk.
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— In de ' Horizonreeks' van het Davidsfonds verschijnt van Koen
Boey de brochure 'Geloven, weg naar vrijheid ?'.
— Publicitaire creaties van Willy Bosschem werden van 5 tot 19
januari tentoongesteld in het Huidevettershuis te Brugge.
— Op 26 december en op 2 januari programmeerde BRT-1 werk
van Peter Cabus. Op 23 januari werd te Mechelen Peter Cabus'
tweede symfonie uitgevoerd.
— Op 25 januari werd de toneelkring 'St.-Rembert' uit Torhout
voor de tweede maal laureaat in de wedstrijd voor het Kon. Landjuweel, dat dit jaar te Leuven plaatsvond. Met ' Een geur van Woemen ', van James Saunders, in regie van Guido Cafmeyer, werd
93 % van de punten behaald. Hartelijkste gelukwensen !
— Op 14 oktober 1968 werd te Lier, in de St.-Gummaruskerk, een
glasraam ingewijd, uitgevoerd door Armand Calders, die met zijn
ontwerp de eerste prijs had behaald.
- Tijdens de maand februari stelt Walter Callewaert tentoon in de
hall van de Bank van Brussel, te Kortrijk.
— Livia Canestraro en haar echtgenoot Stefaan Depuydt stellen
van 2 tot 16 februari beeldhouwwerk tentoon in galerij Imago te
Tielt.
— Op 17 en 26 januari dirigeerde Frits Celis het symfonieorkest
van de BRT, voor het eerste en derde programma.
- Composities van No Ceulemans werden op 2 en 5 januari voor
de BRT uitgevoerd.
— Kunstschilder Andre Coffyn exposeert permanent in zijn eigen
gl;cries, Zeedijk, 55, Koksijde en Sloepenlaan, 4, De Panne.
- Kunstschilder Roger De Brock exposeerde van 5 tot 17 januari
in galerij Vyncke-Van Eyck te Gent.
- Zopas verschenen, in een afzonderlijke brochure, zes bijdragen
uit het ' Nationaal Biografisch Woordenboek', van de hand van
Dr. jur. Michiel Debruyne uit Rumbeke. Het zijn de biografieen van
zes groten uit het Roeselaarse : kunstschilder Ferdinand Callebert,
priester-dichter Damien Cracco, geneesheer-politicus Julius Delbeke, Vlaams voorman en schrijver Zeger Maelfait, priester-leraar
deken Bernardus Moens, priester-politicus deken Jacobus Wallaert.
De brochure verscheen slechts op 200 exemplaren. Ze is verkrijgbaar tegen betaling van 35 fr. op p.r. 40.51.04 van de auteur, Hugo
Verriestlaan, 31, te Rumbeke.
— Werk van Jan Decadt werd op 2 januari door BRT-2 en op 5 januari door BRT-3 geprogrammeerd.
— Van 1 tot 14 februari exposeert Gilbert Decock in galerie Richard Foncke, te Gent. Karel Geirlandt verzorgde de inleiding.
— Van 30 november tot 17 december exposeerde Albert De Deken in galerij Nova te Mechelen. Als inleider fungeerde Jos Vandeloo.
— Het Normakoor uit Torhout, gedirigeerd door Antoon Defoort
verzorgde het Kerstconcert in het paleis van de koning te Laken.
Onlangs behaalde dit jeugdkoor de ereprijs te Wervik in de provinciale koorwedstrijd en rangschikte het zich meteen in de erecategorie van Westvlaamse koren.
— Met werk van

Raoul De Keyzer, Wallaert, Mertens, Fons Roggeman en D. Van de Velde werd onlangs bet museum van St.-Mar-

tens-Latem uitgebreid.

exposeerde van 27 december tot 8 januari in
kunstgalerij 's Gravensteen te Gent.

— Rob Delange

— Op 28 januari stelde Frans Depeuter zijn boek 'Om niet te verstenen ' voor in ' Vergeet niet te lezen ' van de Vlaamse TV.
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— Van 1 tot 10 februari stelt Mia Deprez tentoon in de feestzaal
van het stadhuis te Izegem. Walter De Taeye verzorgde de inleiding.
— Van 11 tot 30 januari exposeerde Andre Deroo in de Korrekelder te Brugge.
— Tijdens de maand januari maakte de tenor Sylvain Deruwe
een rondreis op de Filippijnen. In Manilla en in verschillende andere steden van de eilandengroep verzorgde Sylvain Deruwe een
dertiental recitals.
— Tot 27 januari exposeerde Romain De Saegher akwarellen en
tekeningen in de kulturele klub 'Aymon' te Dendermonde.
— Van de hand van Rein Hauben verschijnt bij 'Artiestenfonds',
Edegemstraat, 215, Oude-God-Mortsel, het boek 'Hubert De Vries70 jaar'. Een gebonden exemplaar kost 200 fr.; de luxe-uitgave
echter, genaamtekend door de schilder, kost 5.000 fr., maar is voorzien van een origineel werk van Hubert De Vries, een schilderij,
olie op doek, formaat 30 x 35 cm., uit te kiezen op het atelier van
de kunstenaar, Gounodstraat, 21, Antwerpen,
— Jan D'Haese verzorgde de inleidingen tot de tentoonstelling
van Carlo de Brouckere, expositie die van 31 januari tot 18 februari gehouden werd in galerij Nova, te Mechelen, en van deze
van Jules Dewaele, die doorgaat van 2 tot 16 februari in het Huidevettershuis te Brugge.
— Pol Dombrecht speelde de hobo-partij tijdens het concert van
Barokmuziek, op 31 januari in het Babylon Cot 'Speyen', te St.Kruis.
— Het onlangs gestichte hoornkwartet 'J.B.M. Van Bocxstaele',
verzorgde twee optredens in de maanden november-december,
respectievelijk in de kerk te VV'ulveringem en in de dekenale kerk
te Oostende. Verschillende concerten zijn voorzien voor 1969.
Het hoornkwartet 'J.B.M. Van Bocxstaele' bestaat uit Jose Bouckaert, Jean Debuisson, Petrus Dombrecht en Stefaan Vanlede.
Het secretariaat is gevestigd bij P. Dombrecht, Prins Boudewijstraat, 11, Oostende.
Bij de Uitgeverij Lannoo te Tielt-Den Haag, verscheen van
Denkend aan Nederland', een aantal ervaringen,
herinneringen en overwegingen, die als licht verteerbare kost
worden opgediend, maar waarbij de speciale hersenkronkel van
Gaston Durnez niet ontbreekt.
- Kunstschilder Jan Flameng exposeert van 1 tot 14 februari in
de G.B. 'Art-Gallery' te Antwerpen.
— G. Florizoone verzorgde de inleiding tot de tentoonstelling van
Lieve van Loo (schilderijen) en Paul Vanderheyden (beeldhouwwerk), tentoonstelling die van 1 tot 11 februari plaatsvindt in het
Concertgebouw te Brugge.
-

Gaston Durnez '

— De Bert Leysen-prijs 1967-68 is toegekend aan het programma
'Ten huize van...', waarvan Jos Florquin sinds twaalf jaar de bezielende !eider is. In april e.k. verschijnt bij het Davidsfonds ' Ten
huize van... 5' (televisiegesprekken o.m. met Julien Kuypers, Karel Jonckheere, Jef van Overstraeten, mevrouw Manteau, e.a.).
— Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten exposeerde Gerard
Gaudaen grafisch werk in het cultureel centrum 'Aymon' te Dendermonde.
— In het Bijblad van De Bladen voor de Podzie te Lier, publiceerde Roger Geerts de Latijnse vertaling van verscheidene Nederlandse gedichten o.m. 'Twee trillende vleugels' van Rene Verbeeck, 'Wacht' van Hendrik Marsman en ' Een kwade man' van
Hugo Claus.
Roger Geerts verleende ook zijn medewerking aan de monografie
over Etienne Le Compte, die verschijnt in de Rockox-uitgaven te

Oude-God-Mortsel. Hij verzorgde bovendien de inleiding tot verschillende tentoonstellingen in het Antwerpse.
— Van de hand van ons redactielid Hilaire Gellynck verscheen
de biografie van Jules Fonteyne en van Oscar Sinia, in het Nationaal Biografisch Woordenboek.
Bij ' Heideland ' te Hasselt verscheen ' Het schurend scharniertje ' een verzameling van de bekende radio-vijf-minuten-stukjes
van Jos Ghijsen.
- Werk van Karel Goeyvaerts werd o.m. op 25 december op BRT3 ten gehore gebracht.

orkest, o.l.v. Georges Maes in 'Taptoe' het laatavondprogramma
van de Vlaamse TV. Eveneens in januari concerteerde het Belgisch
Kamerorkest to Brussel, tijdens de Middagconcerten in het Museum
voor Oude Kunst.
Op 20 februari leidt Georges Maes het Belgisch Kamerorkest tijdens een bijzonder concert, in 'de Kapucijnenkerk te Oostende.

— Abel Matthijs was solist tijdens een concert van Kamermuziek,
dat op 28 december door BRT.-3 werd geprogrammeerd. Abel
Matthijs verleende ook zijn medewerking aan een concert in het
kader van het Festival van Vlaanderen 1968, concert dat op
1 januari '69 door BRT.-3 werd uitgezonden.

— Aan de Antwerpse schilder Jacques Gorus werd, ter bekroning
van zijn loopbaan, de prijs van het Nationaal Werk der Schone
Kunsten toegekend. Tot 31 december exposeerde Jacques Gorus
in galerij Breckpot, te Antwerpen.

— Van ,de hand van Drs. Bart Mesotten, geestelijk adviseur C.V.K.V.Antwerpen, verscheen zopas een essay ' De overkant van het gedicht bij de uitgeverij De Roerdomp, Brecht-Antwerpen (te bestellen bij de auteur St.-Michielscollege, Vriesdonk-Brasschaat).

— In de filmreeks ' De Geboorte' werd op 8 januari op de Vlaamse
TV de film ' Eendagskindje ' vertoond. Rose Gronon schreef het
scenario.

— Van de hand van Gerard Michiels verscheen zopas een diepgaande monografie over de Limburgse dichter en musicoloog
Lambrecht Lambrechts. Prijs : 75 fr.; te verkrijgen bij de schrijver,
Kloosterstraat, 58, Lommel, p.r. 4230.34.

— Op 17 januari, ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het
afsterven van meester Leo Vanden Broeck, vertolkte stadsbeiaardier Jo Haazen onuitgegeven werken op de beiaard van de O.-L.Vrouwekathedraal te Antwerpen.

— Van 11 tot en met 26 januari exposeerde Frans Minnaert in het
provinciaal Begijnhof te Hasselt, en van 2 tot 13 februari stelt doze
schilder tentoon in kunstgalerij ' De Vuyst to Lokeren.

— Van 12 tot 26 januari exposeerde Nicole Halsberghe in galerij
Imago, te Tielt.

— Op 24 december kwam het St.-Niklaasmannenkoor uit leper,
gedirigeerd door Hendrik Moerman, voor de micro van BRT.-2.

— Axel Nauman exposeerde van 3 tot 22 januari in galerij Wau-

— Op 8 februari werd to Hoer de Juliana-Boudewijnprijs plechtig
overhandigd aan Drs. Jef Notermans.

mans te St.-Niklaas.
— De kunstgalerij De Sfinx te Amsterdam organiseert van 5 tot
23 maart e.k. een persoonlijke tentoonstelling van akwarellen van
Karl Heeremans. De kunstenaar zal zelf op de vernissage, 5 maart,
te 20 uur, aanwezig zijn — inleiding door Dr. A. Buse.

— Jan Hoogsteyns nam in december deel aan twee groepstentoonstellingen te Parijs in galerie L. Eskens, samen met Franse,
Nederlandse en ltaliaanse kunstenaars, en te Dusseldorf, in galerie
Alexa, samen met Vlaamse en Duitse kunstschilders.
Van 14 tot 23 februari exposeert Jan Hoogsteyns in het Casino te
Beringen.
In galerie L. Eskens te Parijs, is werk van Hoogsteyns permanent
aanwezig.
— Het Angelakoor uit Mechelen, gedirigeerd door Madeleine Jacobs, concerteerde op 22 januari voor BRT-1.
— ' De klucht van de brave moordenaar' een toneelspel van ons
overleden lid Jos Janssen, werd op 5 januari door de Vlaamse
TV geprogrammeerd.
— Van Bernard Kemp verscheen bij Desclee De Brouwer, de
tweede druk van de roman ' Het laatste spel
Op 14 januari sprak Bernard Kemp met Gaston Durnez over diens
boek ' Denkend aan Nederland ', in het TV.-programma ' Vergeet
niet te lezen'.
— Van 9 tot 21 november exposeerde Ludo Laagland in galerij
Lambermont, te Brussel.
— Van 7 tot 20 november exposeerde Etienne Le Compte in zaal
C.A.W. te Antwerpen. Deze kunstschilder neemt deel aan de groepstentoonstelling te Brussel, in ' Le Huchier', van 24 januari tot
15 februari, alsmede aan de gezamenlijke tentoonstelling, welke
doorgaat van 31 januari tot 18 februari, in galerij Antigua, te Genk.
— Van 25 januari tot 11 februari exposeerde Georges Leroy in
studio Callebert te Roeselare. Hector Deylgat verzorgde de inleiding
en Tineke Ruysschaert droeg voor uit het prozawerk van de exposant.
— Op 6 januari concerteerden de Solisten van het Belgisch Kamer-

— Van 19 tot 30 augustus 1968 gaf Flor Peeters op het orgel van
de St.-Romboutskathedraal to Mechelen de eerste Internationale
meesterklas, georganiseerd door het Ministerie van Nederlandse
Cultuur als erkenning van Flor Peeters' grote verdienste als pedagoog. De deelnemers kwamen uit volgende landen : Frankrijk,
Duitsiand, Portugal, Engeland, lerland, Denemarken, Zweden, Polen,
Tsjechoslowakije, Verenigde Staten en Belgie. Elk deelnemer kon
driemaal voorspelen : Oude Meester of Bach, Franck on moderne
meester; verder genoten zij van de collectieve les. Het onderwijs
ging over muziekanalyse, interpretatie en stipconceptie. Het slot
van de meesterklas had plaats in Flor Peeters' studio, rondom de
speeltafel van C. Franck, waar speciale registratieproblemen voor
Francks orgelmuziek vverden besproken. Rondom de orgelkas had
ook een festival van drie orgelrecitals plaats in de kathedraal,
resp. door Rune Engso, Kamiel D'Hooghe en Flor Peeters. Deze
recitals werden georganiseerd door de Stad Mechelen, die ook
haar medewerking verleende aan de meesterklas.
Tussen 8 oktober en 8 december gaf Flor Peeters gedurende zijn
negende Concerttournee een serie van 25 orgelrecitals en meesterklassen in de Verenigde Staten. Volgende steden stonden op de
reisroute Providence, New York, New Britain, Charleston, Knoxville, Wilmington, Palo Alto, Portland, Provo, Glendale, Long Beach,
Tucson, Seguin Austin, Pompano Beach, New Orleans, Berrien
Springs, Detroit, Boys Town, Minneapolis, Rochester, Springfield.
De twee programma's vermeldden werken van : A. van den Kerckhaven, D. Buxtehude, J. Bull, J.S. Bach, C. Franck en Flor Peeters
(o.m. de Lied-Symphony, opus 66 en de Sinfonia per organo,
opus 48).
In 1968 verschenen ook de laatste 12 delen van Flor Peeters' opus
100 ' Hymn Preludes for the Liturgical Year', een serie van 213
koraalvoorspelen, verdeeld over 24 ,delen, voor alle feesten van het
liturgische jaar. Het is tot dusver de grootste collectie koraalvoorspelen die ooit werd gepubliceerd. Dit opus 100 verscheen bij
C.F.Peeters Edition in New York.
— Op initiatief van het Antwerpse gemeenteraadslid Legrelle en
van Prof. K.C. Peeters, werd een eerste van een reeks mappen
onder de titel 'Antwerpen die scone ' uitgegeven.
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— Bij het Davidsfonds verscheen een langspeelplaat met tien
Vlaamse Marialiederen. De plaat bevat werk van o.m. Armand
Preud'homme en Remi Ghesquiere, op teksten van Bert Peleman
en Karel Vertommen. De dirigent van het begeleidend Vlaamse
Symfonisch Orkest was M. Veremans.
— Op 26 december programmeerde BRT.-1 ' Kersthaller, op gedichten van Albe, voor alt- en tenorsolo, mannenkoor en solo, van

— Mark Vandenbussche exposeerde van 24 januari tot 12 februari,
in galerij Kaleidoscoop, te Gent.

— Vincent Van den Meersch exposeerde, samen met andere leden

Herman Roelstraete.

van de Research-group Hasselt, van 4 tot 18 januari in galerij
An-Hyp te Kortrijk.

Op 31 januari werd van dezelfde componist, eveneens op BRT-1,
het ' Lichtbericht voor mensen ', op tekst van Jacques Corijn, gep rog ram mee rd.

— Ter gelegenheid van zijn vijfenzestig jaar werd Antoon Vander
Plaetse op 20 december, door de ' Open Kring ' te Gent, gehuldigd.

— Op Kerstdag verzorgde het St.-Quintinuskoor uit Hasselt, dat
onder de leiding staat van Jan Rouwet, de liturgische gezangen
tijdens de Eucharistieviering, die integraal door de Vlaamse TV
werd uitgezonden.
— Van 21 januari tot 12 februari stelt Gustave Schallier tentoon in
galerij 'Oranje ' te Gent.
— Van Herman Servotte verscheen bij Patmos, te Antwerpen, de
tweede uitgave van ' Tussen herinnering en hoop. Een essay over
wereldse vroomheid
— Van 8 tot 28 februari stelt Andre Sorel tentoon in galerij ' Forum'
te Oostende.
— Op 28 januari stelde Willy Spillebeen in ' Vergeet niet te lezen '
zijn boek ' Een zevengesternte ' voor. Het is een bloemlezing met
commentaar en aantekeningen over de dichters van de bezettingsgeneratie.
— In ' Vergeet niet te lezen ' van 30 december, stelde Herve Stalpaert zijn 'Westvlaams Sagenboek' voor, uitgegeven door 'Saeftinge ' te Blankenberge.
— Van 7 tot 21 december exposeerde Jin Stragier in studio Callebert, te Roeselare.
— Bij Van In, te Lier, verscheen een nieuw jeugdboek van Rene
Streulens 'Anneke Gorp'.
— Van 24 januari tot 15 februari nemen keramiste Jacqueline
Uyttersprot en kunstschilder Jozef Van Den Steen deel aan de
groepstentoonstelling in Le Huchier' te Brussel.
— Van 18 januari tot en met 3 februari exposeerde Hilaire Vanbiervliet in de vernieuwde rookzaal van de stadsschouwburg te
Kortrijk.
— Van jeugdschrijver Gaston van Camp verschijnt in de reeks
Zegelvikings van de Standaard-uitgeverij, een documentair verhaal ' Herrie in de kerncentrale een jeugdroman. Bij het Fonteintje-Heideland, gaf hij het sprookje ' Prinsesje van de romrnelzolder ' uit. Bij dezelfde uitgeverij publiceerde Gaston van Camp
het grappige onderzeese verhaal ' De schat van Sam Schavuit',
een modern sprookje.
— Van de jeugdschrijver Pros Van de Maele, verschijnt bij het
Davidsfonds ' Het paradijs aan de hertenrivier' een spannend verhaal, dat zich in een Far-Westdorp afspeelt.
— Op 25 december verzorgde adjunkt stadsbeiaardier Gaston Van
den Bergh op de beiaard van de St.-Romboutstoren te Mechelen,
een concert van Vlaamse Kerstliederen, met o.m. werk van Armand
Preud'homme en van hemzelf.
— Het toneelstuk ' De grote Iiefde van Maria van Magdala' van
Jacques Van den Bogaerde zal op 30 maart te Rumbeke door
' De Vlaamse Zonen ' worden opgevoerd.
— Op 24 december speelde stadsbeiaardier Piet Van den Broek,
op de toren van de St.-Rombouts te Mechelen, een keuze kerstliederen van o.m. Staf Nees en Flor Peeters. Op Kerstmis voerden
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koren o.l.v. Piet Van den Broek, het ' Kerstlied voor vrede' van
Staf Nees en een vierstemmige mis van Flor Peeters uit.
Piet Van den Broek concerteerde ook op 22 december voor BRT.-1.

Monnik-schilder Maurus Van Doorselaar ontwierp de groep
'Wijzen uit het Oosten ', die tijdens de Kerstdagen langs de baan
Torhout-Brugge, aan de bosrand nabij de abdij St.-Andries, prijkte.

— Jo Van Eetvelde verzorgde op 25 december een orgelrecital
voor BRT.-3.
— Van Jan Vanhaelen verscheen in eigen beheer, te Machelen,
'Verhaal', de belevenis van een jonge man, die in de oorlogschaos
zijn geliefde verliest — of was het zijn illusie ? — en naar haar
op zoek gaat. ' Verhaal ' is een verhaal in dichtvorm.
— Van Emiel Van Hemeldonck wordt door omroep West-Vlaanderen op zaterdagavond het radioverhaal ' Maria, mijn kind ' geprogrammeerd.
— Van 6 december tot en met 15 januari exposeerde Frans Van
!mmerseel in de zaal Ebes, te Antwerpen.
— De bekende kunstschilderes Edith van Leckwyck, die op 23
maart a.s. 70 wordt, exposeert van 10 februari tot 14 maart in de
Galerie D'Eendt te Leende. Remi de Cnodder leidde deze expositie
in.

— Julien Van Remoortere werkte mee aan verscheidene programma's van BRT.-2, o.m. met boekbesprekingen voor zender WestVlaanderen — die onlangs ook zijn historische evocatie 'De terugkeer van Prins Boudewijn ' programmeerde — en met enkele verhalen voor ' Een verhaaltje, een muziekje ' van zender Antwerpen.
Zijn literair-humoristisch cabaret ' Met een muze op schoot' kende
op 31 januari te Oostende zoveel succes, dat een tweede opvoering moest voorzien worden, nl. op 15 februari. Globaal woonden
dus ongeveer 3.000 mensen dit programma bij.
— De dichter Neer Vantina werkte op 8 februari mee aan de
poezieavond, ingericht door het tijdschrift Proeve, te Bonheiden.
— Ter gelegenheid van de overhandiging van de gift van de
' Round Table 25' Antwerpen, wordt door jeugdzorg ' Hof ter
Welle', in het kasteel Cortewalle te Beveren-Waas, een tentoonstelling ingericht, gewijd aan het werk van de kunstschilders
Omer Van Vosselen en L. Hernould-Van Goey. Deze expositie, die
open blijft van 9 tot 22 februari, werd ingeleid door Lic. Roger
Geerts en Leo Mets.
— Op 30 januari en op 2 februari concerteerde het Westvlaams
Orkest, o.l.v. Dirk Varendonck, respektievelijk voor BRT.-2 en
B RT.-3.
— De dichter en essayist Rene Verbeeck werd zopas bekroond met
de prijs van de provincie Brabant voor podzie. Onze hartelijkste
gelukwensen !
— Van 1 tot 16 februari exposeert Maurits Verbist in Pro Arte
Christiana, te Vaalbeek.
— Van 8 tot 20 februari stelt Jean-Pierre Verhaeghe recente werken tentoon in galerij ' Mont des arts' te Brussel.
— Het TV-programma ' Verover de aarde', waarvan Jerome Verhaeghe de produktieleider is, werd onderscheiden met de prijs
van de TV-kritiek 1968. Hartelijkste gelukwensen !
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Vreclegoor. Op 4 febr. opening van tentoonstelling N.-Brabantse
schilders (K. Museum van S.K.); op 7 februari concert door Brabants orkest (K. Elis.-zaa!), op 11 februari ' Kleren maken de man'
door Globe (KNS); 15, 17, 20 en 22 februari Ramses Shaffy en
L. List (Arenbergsch.); enz.

BEVEREN-WAAS
De Piet Stautkring houdt zijn 13e Salon in de Stedelijke Tentoonstellingszaal van St.-Niklaas, van 23 febr. tot 2 maart.
Inleiding : Drs. Roger Geerts. Deelnemers : Benny Blommaert,
Jan Buytaert, Jan Calmeyn, Roger De Smet, Andre Heye, Renaat
Ivens, Rita Lambers, Roland Massa, Chris Metdepenningen, August
Smet, Ultruda Tilleman, Wim Van Remortel, Walther Van Riet.
(Seer. : G. Beirnaert, Kruibekesteenweg 109).

BRUGGE
De A.B.N.-campagne 1969 wordt, door toedoen van het Provinciaal
Bestuur (Culturele Dienst), gevoerd tijdens de volgende maanden
over geheel de provincie. Vijfendertig volksavonden zullen gehouden worden met medewerking van een aantal gemeentebesturen,
evenals Davidsfondsafdelingen, gemeentelijke cultuurraden en
Chr. sociale organisaties. Het is spijtig dat de belangstelling voor
dergelijk soort Vlaamse culturele actie zich beperkt bij een ideologische volksgroep.
De provinciale Cultuurdienst organiseert eveneens een Prijskamp
voor geschiedkundige monografieen. Inlichtingen : Zilverstraat (tel.
306.74).
Het Huidevettershuis,
ambachten, brengt :

Prov. Tentoonstellingscentrum van Kunst-

— 2-16 februari ' Natuursteen en beton ' van J. de Waele.
— 2-16 maart 'Wandkleden ' van Monique de Spot.
— 30 maart - 13 april ' Keramiek ' van Joost Marechal.

Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen ll en In, verscheen zopas
bij Lannoo en werd aan de pers gepresenteerd in het Gouvernementsgebouw op 15 januari, door Dr. Luc Devliegher, samensteller,
en Drs. Johan Ducheyne, namens de uitgeverij. Het is gewijd aan
de Huizen van Brugge. Een nieuwe realisatie van de Provinciale
Culturele Dienst. (zie nr. 104, Bibliotheek).
De Prijs Dr. De Meyer 1968 voor de leerlingen en oudleerlingen
van de Stedelijke Academie (tweejaarlijks) werd behaald door ons
medelid Ghislain Swimberge. Hij gaf een map uit met 10 serigrafieen, op 50 ex. (2.500 fr, rek. G. Swimberge bij Bank van Parijs,
Brugge, Pr. 88.69). Hartelijk gefeliciteerd I
Het Gruuthusemuseum werd totaal vernieuwd o.l.v. Hoofdconservator Dr. Alain Janssens de Bisthoven; imet het praktische werk
was vooral Drs. Valentin Vermeersch belast, die eveneens een zeer
mooie gids van het Museum heeft samengesteld (160 blz. - 130 ill.).
Het Museum telt thans 6 zalen meer, in totaal 29, dankzij vele
aanwinsten en opnamen uit de museumreserves. Ook enkele schilderijen uit het Groeningemuseum werden opgenomen.

BRUSSEL
De Koninklijke Vlaamse Academie voor wet., lett., en sch. kunsten
van Belgie publiceerde haar jaarboek 1967. Het bevat naast ledenlijsten en statuten hoofdzakelijk de verslagen van de vergaderingen,
de prijsvragen, de necrologie der overleden leden en de bibliografie van de leden. (Secr. Paleis der Academieen, Hertogsstraat 1,
Brussel I; 450 fr., giro 352.57).
Onder de laatste publicaties van de Academie vermelden wij :
— Het Nationaal Biografisch Woordenboek (D. I 600 fr., D. II 600 fr.,
D. III 700 fr.; onmisbaar voor wie nauwkeurige gegevens wenst over
overleden kunstenaars en letterkundigen; redactiesecretaris en

initiatiefnemer Prof. Dr. J. Duverger; commissieleden voor letterkunde en schone kunsten : de Prof. Duverger, Lenaerts, Strubbe
en Lissens).
— Rene Victor, ' Het werk Van Prof. idr. J. Haesaert' (221 p., 350 fr.).
— Prof. F. De Smidt, ' St.-Jacobskerk te Gent' (1966, 253 p., 780 fr.)
en ' De restauratie van de St.-Niklaastoren te Gent' (1968, 293 p.,
990 fr.).
— Colloquium ' De herfsttij van de Vlaamse Tapijtkunst' (320 p.,
560 fr.).
— De verhandelingen en de mededelingen van de Klasse der
Letteren en van de Klasse der Schone Kunsten.
De Kon. VI. Academie van Belgie heeft reeds haar prijsvragen
vastgelegd voor 1969 en 1970. Wie een bepaalde studie heeft
ondernomen en b.v. ten einde de publicatie ervan mogelijk te
maken een prijs van de Academie zou verlangen, client zich tijdig
tot leden der betroffen Klasse der Academie te wenden. Deze kunnen dan het onderwerp als prijsvraag voorstellen voor een der
volgende jaren; elk lid krijgt om beurt de kans een prijsvraag aan
te bieden.
De Academie, heeft ook de beschikking over de gelden van het
Floris van der Muerenfonds (vierjaarlijkse prijs voor musicol. wetenschap; 5.000 fr. en kans op publicatie in de Verhandelingen).

Belgische Schilders-Frans Licht is de tentoonstelling die door de
Kon. Musea van Schone Kunsten ingericht wordt van 16 januari tot
13 april in het Museum van Moderne Kunst, Koningsplein 1.

Max Beckmann wordt tentoongesteld in het Paleis van Schone
Kunsten van 16 januari tot 2 maart (dagelijks van 12 tot 20 u.;
zater- en zondag van 10 tot 18 u.). Aansluitend , hierbij gaat in de
Deutsche Bibliothek een tentoonstelling van Beckmanns drukgrafiek
door (Belliardstraat 58).

Kunstambacht en Design is de tentoonstelling die van 2 april tot
3 mei doorgaat in Design Centre, Ravensteingalerij 51, ingericht
door het Econ. en Soc. Instituut voor de Middenstand. Doel is
kunstambacht en industrie tot samenwerking te brengen. Open
voor alle kunstambachtbeoefenaars; alle kosten gedragen door de
inrichters; selectie in de onderscheiden provinciale diensten op
basis van esthetische, praktische en commerciele normen. Inschrijyen door inschrijvingsformulier aan te vragen Design Centre.
Het soc. econ. Inst. bedoeit in 1969 zijn actie uit te breiden door
o.m. aanleg van een volledige documentatie over de kunstambachten in ons land en het creeren van ontmoetingsgelegenheden,
kosteloos tweemaandelijks informatieblad, vormingsseminaries,
opricht. van Centr. Commissie v. Kunstamb.
De tentoonstelling ' Kunstambacht en Design' gaat ook naar Namen
en Mechelen, gekoppeld telkens aan een ' Dag voor arch., binnenbuisarch. en kunsthandelaars'. In vier centra zullen colloquia
hierover doorgaan.
Het instituut ontvangt graag dia's van kunstambachtelijke werken
voor presentatie op ontmoetingsdagen (24 x 36).
Zes Brabantse kunstenaars, die in 1967-68 overleden zijn zullen bij
beslissing van de best. deputatie gehuldigd worden door een tentoonstelling in de zaal voor de Brabantse kunstambachten, St. Jansstraat 6, Brussel, van 30 jan. tot 16 febr. Het betreft Georges Van
Zevenberghen, Henri Logelain, Oscar De Clerck, Leon Navez,
Jacq. Maes en Martin Boll&
Een Chanson-prijskamp wordt ingericht door BRT en NRU. Maximum drie niet openbaargemaakte teksten vOor 15/4 onder motto
sturen : Lit. en dram. Dienst, BRT-Radio, Flageyplein 18, Brussel 5.
Prijzen : 10.000, 7.500 en 5.000 fr op-muziek-zetting en creatie
door BRT en NRU. Uitspraak eind juni. Jury : M. Coole, Jos de
Haes, G. Hulshof, L. Neelissen, P. van Dessel.

Vlag-ontwerpen voor grote internationale tentoonstellingen worden
gevraagd door het Bureau Int. des Expositions, Parijs, v6c5r 1 april.

In!. : Min. v. Econ. Zaken, Adm. v. Handel, Dienst tentoonst., Demotstraat 24-26, Brussel 4.

Nationale Federatie van het Boek is een stichting van het Syndikaat
der Belg. Uitgevers, Brussel; het wil de vakverenigingen van uitg.
en boekhandels bundelen. De belangen van de auteurs kunnen
hierdoor gebaat worden, o.m. op fiscaal gebied.

DENDERMONDE
Aymon, Kultureel centrum, Grote markt 26, biedt een rijk programma voor de maand februari. Van 31 jan. tot 17 febr. stellen kunstsch.
Willem van Aerden en beeldh. Jan Franck ten toon (inl. Leon
Rochtus en Anton Vlaskop).
Op 7 febr. te 20 u dragen voor : Johan Daisne, J.L. De Belder,
Ch. Guirlande, Adr. Magerman en Lieven Rens; gitaarintermezzi.

GELUWE
Internationale 69 is de internationale beeldhouwopenluchttentoonstetting, die in het Gemeentepark wordt georganiseerd van 29 juni
tot 19 oogst door Kunstkring 63; secr. Koestraat 19.

GENT
Het toneelprogramma brengt o.m. :
— Cassandra (Walter Eysselinck, N.T.G., februari).
— Met eervol ontslag (13k-ti d -,:*; ;n Toenemende bewolking (R.
Pauwels) : rederijkerskamer '.;:iesus met der balsemblomme '
(31 jan.).
— Onder hoge bescherming (Genet, jan.) en Philoktetes (Heiner
Muller, febr.): toneelstudio 50 - keldertheater Arca.

Gabriel Verschraegen, de nieuwe directeur van het Kon. Conservatorium, ontwikkelt plannen voor de muzikale opleiding te Gent.
Vooreerst wenst hij te komen tot een herstrukturering van muz.
onderwijs, o.m. de valorisatie van de diploma's. Verder is z.i. een
volstrekt aangepaste concertzaal te Gent nodig evenals een philharmonisch orkest voor ,de beide Vlaanderen. In het conservatorium
zelf wenst hij o.m. de oprichting van een studentenraad.

GISTEL
Dr. Eugeen van Oye krijgt op initiatief van VTB-VAB en in samenwerking met Stadsbestuur en DF een waardige huldiging door de
onthulling van een monument op 8 juni 1969, dat opgericht wordt
op het nieuw kerkhof. Bevoorrechte Ieerling van Guido Gezelle,
bezield dichter, lid van de VI. Academie, Vlaams strijder, onrechtmatig voor aktivisme veroordeeld, gebroodroofd : zovele -Weis op
waardering vanwege de volksgemeenschap.
Inschr. op beschermcomitO en huldeboek : 200 fr., giro 221.66
Oostendse kredietbank, voor rekening 3.210; erelidmaatschap en
kunstplaket : 1.000 fr. minimum.

HAAREN (N.-Br.)
VEKU, het trefpunt voor kunstenaars te Antwerpen organiseerde in

1 - 17/2 : Retrosp. Mastboom
22/2 - 16/3 : De Bijbel - Kindertekeningen
22/3 - 4/4 : Facetten van de Hed. Kunst in Vlaanderen
19/4 - 5/5 : Retrospect. Marcel Notebaert
10/5 - 25/5 : Schilders uit Stuttgart
30/5 - 23/6 : Het kunstambacht in Belgie
23/8 - 14/9 : Bruegel-reprodukties
20/9 - 12/10 : Retrosp. M. Macken.

HEIST-DUINBERGEN
Speurtocht is de naam die door het Heistse humorfestival gegeven werd aan haar vijfde wedstrijd. Doel is het beste humorzangtalent van het jaar te bekronen. De prijs, die in 1968 door ons medelid Willem Vermandere werd behaald, bedraagt 20.000 fr.
Candidaturen insturen voor 20 april : ' Speurtocht', Humorfestival,
Stadhuis, Heist. De provinciale schiftingen gaan door in de studio
van de gewestelijke omroepen; de eindproef op 2 juni in Studio 3,
Brussel, met als jury J. Claesen, J. Anthierens, J. Dreesen, Gerard
Vermeersch en Piet Piryns.

IEPER
De toneelkring Richten brengt op 11 en 13 febr. ' Het witte schaap'
(du Garde Peach). Het St.-Niklaasmannenkoor geeft op 7 febr. een
kooravond m.m.v. het Antwerps Koperkwintet en verzorgt de TV-mis
van 23 febr. in St-Niklaaskerk. Op 22 febr. brengt het Westvlaams
orkest een concert in de stadschouwburg.

IZEGEM
Het Cultureel jaar 1969 brengt de eerste maanden o.m.:
— Tentoonstellingen : Mia Deprez (1-10 febr.), Salon van de humor
(7-11 maart), e.a.
— Toneel : Lady Godiva (Studio Gent, 1 febr.), Isabella en de pelikaan (Lust. vrienden, 8 en 9 febr.), Zachtjes met de ,deuren ('t
Vlinderke, 22 en 23 febr.), Puts onder water (Vertikaal Merelbeke, 17 maart), Het teken van Kikota (Antigone Kortrijk, 22 maart).
— Verder voordrachten, concerten en filmforums.

KORTRIJK
Ons medelid Pierre Pauwels, Ere-directeur van de Academie en
lid van de Prov. comm. voor Sch. Kunsten overfeed op 17 januari.
Aan zijn verdiensten voor de kunstkennis en -spreiding zal in een
volgend nummer een ' In memoriam '-artikel worden gewijd. Wij
bieden aan zijn zoon, ons redactielid Dr. Henri Pauwels, Conservator van de Kon. Musea voor Sch. Kunsten te Brussel (afd. Oude

Kunst) de verzekering van ons innig medeleven aan.

LOKEREN
Het Lokers kamerorkest o.I.v. Jo van Eetvelde brengt op 13 febr.
een concert in de St.-Laurentiuskerk, in samenwerking met de
St. Gregoriusgilde.

het cultureel centrum Kasteel Nemerlaer in de loop van januari (tot
2/2) een presentatie van werken van een negental Antwerpse artiesten, bekende en jongeren. De bedoeling is informatie geweest; ook
schrijvers traden op; tevens werden films van Antwerpse cineasten
en boeken vertoond.

De Lokerse Kunstkring richt een reeks Kunstavonden in, met voordrachten van J.P. Ballegeer over de hedendaagse kunststromingen
o.m. op 7 en 21 febr., in galerij De Vuyst, Kerkstraat.

HASSELT

MAASTRICHT

De Provinciale Cultuurdienst zet ook dit jaar zijn merkwaardige
reeks tweemaandelijkse tentoonstellingen voort. Op het programma :

Dr. Jef Notermans wend door de Ver. van Limbu rgse schrijvers gevierd in Hotel Dominicain, n.a.v. zijn zeventigste verjaardag, samen
met Mr. Franquinet (Roermond) en Dr. Win Roukens (Kerkrade/
:

Maastr.). Huldewoorden werden uitgesproken door ons redactielid
Voorzitter Jozef Droogmans, Mr. H. Wouters, H. Loontjes en Dr.
Charles Thewissen, die in het bijzonder Dr. Jef Notermans huldigde
als oprichter van het over de grens reikend 'Jong Limburg' en van
DF-Maastricht. Het CVKV en in het bijzonder alle leden die Dr.
Notermans hebben mogen ontmoeten op de statutaire vergaderingen van Gent en Tongerlo, sluiten zich graag aan bij deze huldiging. Sedert deze huldiging kwam het bericht dat Dr. Jef Notermans vereerd werd met de Juliana-Boudewijnprijs. Hierover zal
een 'Ontmoeting ' verschijnen in het zevende nummer van deze
jaargang.

Toneelschrijvers uit Z. en N. hielden een colloquium in de Stadsschouwburg. Mich. Thys belichtte het VI. Dram. Centrum-project
van de Ver. v. VI. Toneelauteurs, ter aanmoediging van de opvoering van werk van eigen bodem. Man. van Logghem heet de 15
mill. fr. subsidie aan het georganiseerd Nederl. toneel, weggegooid geld omdat er niets aan de auteurs gegeven wordt. Rex
Brico kloeg over het bijna uitsluitend buitenlands repertoire.
Garmt Stuiveling pleitte voor coordinatie van de Belg. en Ned. subsidiepolitiek. Dr. Eug. van Itterbeek besprak de sociale positie van
de auteur. De Augustijnen van Antwerpen voerden ' Moordcompositie' van L. van Brussel op. Hoe het komt dat onze auteurs zo weinig toneelwerk van internationale betekenis schrijven bleef onbesproken : dat is nochtans de kern van het probleem. Auteurs die
— om Streuvels' woorden te gebruiken — 'goeie marchandise
leveren ' hebben geen protectionistische dwangmaatregelen vandoen om gespeeld te worden; zo denkt er het publiek over, het
' dwaze ' publiek... Dat hebben onze handelaars en fabrikanten en
zelfs onze boeren al lang beet. Marktkramersmethodes om de
eigen produkten op te hemelen bieden ook geen oplossing, evenmin als de geestloze imitaties en adaptaties van de vreemde produkten.

MARIAKERKE
De VI. Feder. v. Jonge Koren (secr. Pr. Elisabethstr. 34, Mariakerke)
organiseert een koorweekend te Male (1 en 2 febr.; Eng. koormuz.
o.l.v. John Byrt, Oxford) en te Ter Hulpen (8/9 maart; Fr. renaiss.muziek o.l.v. Georges David, Namen). Inschrijvingsformulieren bij
secr. aanvragen.

N EERPELT
Dommelhof, het Provinciaal Limburgs Centrum voor Cultureel Vormingswerk organiseert een cursus ' Dictie en voordracht', in 57 u.
verdeeld over 15 cursusavonden en 2 weekeinden. De cursus, ingericht door Directeur Jans, gaat door met medewerking van de
Noordlimburgse School voor Schone Kunsten; begin juni wordt
hij besloten met een boeken-, podzie- en platenbeurs in samenwerking met de Prov. Bib!. en Discoth. van Hasselt.

Culturele Integratie van Noord en Zuid was het onderwerp van het
werkcongres dat in Dommelhof doorging. Het werd geleid door
Mr. P. Knapen. Ook aan musische vorming werd gedacht, waarvoor
N-Z-samenwerking essentieel heette te zijn; in het voorjaar van
1969 wordt hieraan een speciaal congres gewijd. Dr. Herman
Vredegoor had als secretaris van de Noord-Zuidstichting een belangrijke rol in , het Congres. Ons kunstenaarsverbond hoopt ook
nog dit jaar een actieve bijdrage te brengen voor deze integratie,
door deelname aan de Zuidnederlandse dagen van Eindhoven.

OOSTENDE
De Europa-prijs voor Schilderkunst van Oostende wordt dit jaar
toegekend gedurende de internat. tentoonstelling van 21 juni tot
31 juli. Laureaat 100.000 fr.; prijzen van 25.000 en 10.000 fr.

Deelnemers moeten minim. 25 j. zijn. Inschrijvingsvoorwaarden en
bulletijns aanvragen : Cultureel Centrum, Feestpaleis, Wapenplein,
Oostende. Alle kosten aan deelnemers. Jury beslist bij geheime
stemming en zonder beroep : a Argan (Rome), L. Bekkers, Delahaut, Dupreau, Langui, A. Hentzen (Hamburg), J. Hodin (Londen),
R. Marijnissen, Mathey (Parijs), Oxenaar (Otterlo).
Inschrijving vOOr 15 april; inzenden voor 1 mei (3 werken, max.
2 m. zijde).

VAALBEEK
Pro Arte Christiana liet bij de jaarwende een verzenbundel verschijnen met een mooie reeks houtsneden uit de vroegste boekdrukkunst, onder de titel 'Ik noem je : bloemen'. Een zeer fraai plaketje.
Ook heeft P.A.C. te Foissy bij Vezelay (Bourgogne) een hoeve gehuurd waar kunstenaars met een groot gezin hun vakantie kunnen
doorbrengen. Reeds twaalf kunstenaars hebben van de gelegenheid
geprofiteerd.
Jaarlijks lidgeld 200 fr., giro 17771.02, P.A.C., Prosperdreef 9, Valbeek.

WAASMUNSTER
Prof. em. Dr. Frank Baur overfeed er op 9 januari en werd op 15
jan. ten grave gedragen. Ons geeerd medelid werd geboren op 20
april 1887. 'Vlaanderen ' zal aan zijn gedachtenis, in een later nummer, een ' In memoriam ' wijden.

VORST
Een wedstrijd voor beeldhouwkunst werd door het gemeentebestuur ingericht voor de versiering van de ingang van een school.
Inlicht.: Dienst onderwijs, Pastoorstr. 2, Brussel 19.

WESTOUTER
Het Opbouwwerk Heuvelland, dat thans officieel erkend wordt
door Provincie en Ministerie van Cultuur als cultuurcentrum voor de
13 heuveldorpen tussen leper en Henegouwen, zal voor 1969 een
rijker programme kunnen uitwerken. Vermelden we o.m.:
— Wijtschate : 'De minnaar' van H. Pinter (18 jan.)
— Westouter, Corneblomme : Belg. Kamerorkest o.l.v. Georges
Maes (23 jan.) en Theo Mertens' Koperkwintet (20 maart)
— Kemmel, Malegijs : gespreksavond Marnix Gijsen (22 febr.).

ZELE
Kunstkring WERE DI van Zele viert zijn derde lustrum. Bij die gelegenheid werd een kunstmap uitgegeven.
Naast een inleidend artikel van de heer Dr. Marcel Grijpdonck,
geeft de map de historiek van WERE DI. Bovendien is elke kunstenaar vertegenwoordigd met een originele foto, curriculum vitae
en reproduktie (100 fr. op pr. 41 16 72, Were Di, p/a Arens Robert,
Centrum 60, Zele).
Kunstkring WERE DI beschikt over een unieke tentoonstellingszaal
op de Schelde te Zele-Dijk, gelegen op slechts een paar km van
de grote baan Zele-Dendermonde, het kunstschip de Pieter Gorus,
wordt vrij : van 5 tot 23 april; van 26 april tot 14 mei; van 21 juni
tot 9 juli; van 12 tot 30 juli; van 2 tot 20 augustus; van 23 aug. tot
10 september; van 13 tot 30 sept. Zich in betrekking stellen met
de voorzitter van Weri Di, Centrum 60, Zele. Tel. 052/44 880.

Verbondsberichten
NIEUWE LEDEN
In de vergaderingen van onze Raad van Beheer op 18 januari en
22 februari 1969 werden de volgende nieuwe leden aanvaard

Buitenland
H.A.M. Metsers, Hu1st (Ned.) (P).
Antwerpen
Robert Lizen, Berchem (P) en Jos Van Rooy, Antwerpen (L).

Hij heeft nog drie andere opera's geschreven. En ruim tweehonderd liederen, een massa filmmuziek, oratoria, cantates... Je mag
wel zeggen dat hij de toon aangeeft in alle genres. Drieentwintig
jaar lang was hij dirigent van de Vlaamse Opera en eenendertig
jaar professor aan het Conservatorium... Eigenlijk zou hij gerust
de armen mogen kruisen, zijn vleugel dichtklappen en vragen :
wie doet het mij na ? Maar op bierviltjes en ander geImproviseerd
partituurpapier werden z'n laatste muzikale invallen genoteerd,
en zopas tot een Moderne Symfonie verklankt. Hij zit boordevol
plannen en... zijn muze weet van geen ophouden... En Veremans,
de Mens ?
Van het onvoorstelbaar aantal prominenten en kleinere goden die
hij kent of heeft gekend, schijnt hij louter de gaven en de fraaie
kanten te onthouden. Geen enkel woord van rnisprijzen, geen enkel woord dat kwetst ! Hij is een levenskunstenaar die je na een
gesprek naar huis stuurt met een hart vol liefde !
„ lk heb maar een trots", zegt hij, „ en dat is m'n onverzettelijke
trouw aan mijn yolk. lk heb maar eon vreugde, en dat is te kunnen werken voor dat yolk."

Herman Vos

Brabant
Felix Deboeck, Drogenbos (P), Prosper Feyaerts, Herent (P) en
Hubert van Herreweghen, Molenbeek-Brussel 8 (L).
Limburg
Jean-Marie Boelen, Genk (P), Rob. Brouwers, 's-Gravenvoeren (P),
Miels Cools, Hasselt (M), Broeder Max (Victor van Meerbeeck),
Tessenderlo (P) en Gaston Zeegers-Vlecken, Sint-Truiden (M).
Oost-Vlaanderen
Beatrice Papejans de Morckhoven, Gent (P), Mw. Ruysschaert, De
Pinte (D), Jacqueline Uyttensprot, Aalst (P), Jozef Van Den Steen,
Aalst (P), Harold Van De Perre, Hekelgem (P), Rudolf Van de Perre,
Hekelgem (P) en Marcel Vervaet, Moerbeke-Waas (P).
West-Vlaanderen
Door Boerewaard, Knokke (P) en Jean-Pierre Maes, Oostende (P).

ONZE NIEUWE EREDEKENS
Sedert verscheidene jaren was ons Verbond slechts maar een Eredeken meer rijk : de onverwoestbare Stun Streuvels. Constant
Permeke en baron Joseph Ryelandt waren ons, zoveel tijd terug,
ontvallen. Onze Raad van Beheer heeft nu ook de vervangingen
opgelost en met vreugde hebben mil% vernomen, dat kunstschilder
Felix De Boeck en componist Renaat Veremans aanvaard hebben
respectievelijk de plaatsen van Permeke en Ryelandt in te nemen.
De korte bijdragen, die volgen, wezen een dankbare welkomgroet.

Na zijn 'dood is Renaat Veremans zo mogelijk nog aktiever geworden dan v6Or 1962, jaar waarin Leone Gras telegrafisch aan
Hendrik Daems het plotse overlijden meldde van de 'Vlaanderen 'komponist.
De nieuwe eredeken van het C.V.K.V. toont dat inmiddels beduimelde, historische telegram aan iedere bezoeker, en dan lacht hij
zijn goede ziel bloot. Op 2 maart 1969 heeft de 'druivensappige'
vriend van Felix Timmermans met zeven artistiek-vette jaren zijn
eigen dood overleefd ! Als bewijs van zijn onaangetaste scheppingsdrift, bracht de 75-jarige Renaat Veremans in de eveneens
75-jaar jonge Koninklijke Vlaamse opera op 14 september '68 zijn
' Lanseloot en Sanderien ' voor het voetlicht. De opera in vijf taferelen, naar een libretto van Joris Diels en onder de regie van
Anton van de Velde, eindigde in een , dreunende hulde aan een
springlevende meester Veremans.

Sinds Felix De Boeck zeventig jaar geworden is, loopt hij in de
kijker. Het begon met de luxueuse viering op een Flandriaboot te
Antwerpen, dan kwam de grote retrospectieve tentoonstelling te
Hasselt, die zal gevolgd worden door tentoonstellingen in Belgie,
Nederland en Duitsland. Het Kunstenaarsverbond heeft hem nu als
ere-deken verkozen in opvolging van wijlen Constant Permeke.
Sinds diens afsterven was deze ere-post vakant gebleven.
Felix De Boeck is een van de zeldzame kunstenaars, die in alle
middens aanvaard worden. Men kan ideologisch verdeeld zijn, taalkundig tegenover elkaar staan of qua kunstrichting extremistisch
zijn ingesteld, doch boven alle verschillen ontmoet men elkaar in
de eerlijke erkenning van de waarachtige kunst van Felix De
Boeck.
Hij zelf is de eenvoud in persoon. Hij verbergt zijn landelijke aard
niet. Sinds 1924 boert hij op het vaderlijk erf in Drogenbos. Toen
zijn vader stierf, onderbrak hij zijn studies aan de universiteit van
Brussel en werd van de ene dag op de andere boer in plaats van
hoogstudent in kunstgeschiedenis. Maar zijn intellectuele geest,
zijn humaniora-studies kon hij niet verloochenen. Hij was een geletterde boer, die bovendien in de twintiger naoorlogse jaren een
levendig contact onderhield met de avant-garde van die periode.
Want Felix is ook kunstschilder, al had hij zijn beroepsbezigheid
en zijn kunst gescheiden. Zes dagen in de week werkt hij op ihet
land zonder een penseel aan te raken. Op zondag schildert hij.
Aan die harde leefregel heeft hij vijftig jaar nauwgezet de hand
gehouden.
Alhoewel hij als kunstenaar nauwelijks 52 dagen per jaar werkzaam is, is zijn produktie enorm. Toch is dit te begrijpen. Zes dagen lang is de vinnige geest van Felix De Boeck bewust en onbewust — bezig met het kunstwerk dat hij op de zevende dag
in een meesterlijke worp op het doek zal vastleggen. Het werk
rijpt in hem in vele facetten, kleurvariaties en gezichtshoeken.
Daarom wordt in zijn werk vaak eenzelfde thema hernomen waardoor prachtige reeksen ontstaan. Daarom bereikt de meester van
Drogenbos vaak een hallucinerende voorstelling, die een doordenken van het thema tot op de graat, tot in de meest essentiele kern
verraadt. Daarom blijft hij ook zichzelf. Hij kan ongestoord zijn
weg gaan. Hij heeft geen telefoon, geen auto en doet zijn bezoeken, ook uren ver, te voet. Maar de oneindige wereld, de ongelooflijke veelzijdige wereld van de kunst heeft hij tot in de grenzen
verkend, doordacht, beleefd, uitgepuurd. Zijn zuivere, eerlijke kunst
is daarvan het ontroerende bewijs. Die kunst heeft hij niet in een
school geleerd. Hij heeft nooit schilderstudies gedaan. De enige
opleiding die hij kreeg, was toen hij als knaap zondags — altijd

op zondag ! — bij een graveur, die zijn kindertekeningen op prijs
stelde, wat tekenles ging volgen. Voor de rest is hij zijn eigen weg
gegaan en heeft hij zich een eigen stip gecreeerd. Dat persoonlijke
is merkbaar in heel zijn kunstcollectie. Denk aan de eerste abstrakten, aan de angstwekkende maskers, aan de statische dieren in een liniaire en haast immateriele wereld , aan de uitgepuurde werken na het verlaten van constructivisme, aan de ingehouden en beheerste emotie van de kerkhofzichten, de verrijzenisen kruistaferelen, aan de portretten, waar het licht fascinerend
in een oog samengebald is en ten slotte aan de magie van de cirkel, die de kern van een zeer persoonlijke techniek en compositie
wordt en een oneindigheid inhoudt. Marcel Coole heeft het zo treffend in het gedicht ' De Meester van Drogenbos' gezegd :

Vrije tribune
Tevreden lezer (20)

'

Achter de volmaakte vrede
van cirkel en ovaal,
deden zich volksverhuizingen voor,
werd het zwarte zeil gehesen,
randden magneten het kwikzilver aan.
Niemand heeft beter Felix De Boeck getypeerd dan zijn vriend
Michel de Ghelderode in zijn bloemrijke, suggestieve en onvertaalbare taal :
„Je tiens depuis toujours Felix De Boeck pour le plus fier, le plus
pur et le plus veritable peintre vivant de notre royaume plastique
voire d'une Europe, ou mieux d'un Occident — ou, pendant un
demi siècle brulant et ('intense inquietude, les Arts furent ('objet
d'audacieuses recherches, de bouleversantes metamorphoses formelles !...
Chez Felix, tout aspire a la grandeur et va vers ('unite : ses avancees se poursuivent sur un plan superieur, jouxtant la musique et
la geometrie".

Als schrijver voor de jeugd, als recensent, als leraar, waardeer
ik elk initiatief dat ertoe strekt het goede (Vlaamse) kinder- en
jeugdboek in de aktualiteit te brengen. Daartoe was Vlaanderen
nr. 98 een buitengewoon geslaagde en uiterst revelerende bijdrage. Daarom presenteerde ik met werkelijk veel plezier en overtuiging dit nummer in de wekelijkse Standaard-rubriek 'Boeken voor
uw kinderen waaraan ik medewerker ben.
Bedoeld artikeltje sluit ik hierbij in. Kan het niet opportuun zijn
er een kleine echo in 'Vrije Tribune' aan te wijden ? Te meer
omdat nummer 98 opvallend weinig reakties bij lezers heeft uitgelokt (cfr. Vrij Tribune !) — al meen ik te weten dat het nummer in
onderwijsmilieus uiterst positief begroet werd !
Gaston Van Camp, Beerzel.
(Red.) In het vermelde artikel van Gaston Van Camp werd het nr.
98 op een uitstekende wijze voorgesteld.
' Het (nummer) borstelt de huidige situatie van het Vlaamse kinderen jeugdboek. Een rijk, een mooi, een verheugend nummer ! Het
werden 42 p. hartverwarmende lektuur — meteen een klinkend bewijs van de hoge kwalitatieve toppen die het Vlaamse kinder- en
jeugdboek vandaag haalt !
Na de lektuur van dit revelerende en typografisch zeer fraaie
nummer 98 van Vlaanderen voelde ik mij dankbaar en optimist.
Het goede Vlaamse kinderboek groeit en bloeit. Het heeft voile
meewind in de zeilen

Albert Dusar
REORGANISATIE VAN DE SECRETARIATEN
Ten einde de doeltreffende werking van onze provinciale secretariaten in de hand te werken, drong een reorganisatie van het
verbondssecretariaat zich op, temeer, daar Luk Vercruysse zijn
ontslag aanbood, hiertoe gedwongen door zijn steeds drukkere
prive beslommeringen. In de vergadering dd. 18 januari van onze
Raad van Beheer werd Luk met de eenparigheid der stemmen opgenomen in onze redactieraad. De Raad van Beheer stelde er tevens prijs op hem bijzonder hartelijk te danken voor zijn werk,
het Kunstenaarsverbond ten bate.
Besloten werd tevens een ruime onafhankelijkheid te verlenen aan
de provinciale secretarissen, aan wie de ledendossiers van hun
gebied worden overgedragen. Zij kregen als specifieke taak, in
hun eigen provincie, bijeenkomsten, tentoonstellingen en kunstmanifestaties van allerlei aard, in te richten.
Ter herinnering geven wij hier nogmaals de namen van de provinciale secretarissen : Herman Vos (Antwerpen), Jos De Maegd
(Brabant), Albert Dusar (Limburg), Etienne Le Compte (Oost-Vlaanderen) en Walter De Taeye (West-Vlaanderen); de laatstgenoemde
werd belast met een coordinerende taak, alsmede met de nationale
activiteiten, zoals de tentoonstelling 'Actuele Vlaamse Schilderkunst'.
TENTOONSTELLING 'ACTUELE VLAAMSE SCHILDERKUNST'
Ons Verbond hoopt in september te Eindhoven een tentoonstelling
in te richten, in samenwerking met de Stichting Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen. Nummer 106 van ' Vlaanderen' wordt trouwens aan
dit onderwerp gewijd. De expositie zou ook in ons land doorgaan
(juiste periode nog niet bekend). Het selektiecomite zou uit tien
personen bestaan (plus voorzitter en secretaris), zij twee eminente
bevoegdheden op het gebied der plastische kunsten per Vlaamse
provincie. De namen zullen later worden meegedeeld.

Suggestie (5)
In uw uitgave 'Vlaanderen september-oktober 68, heb ik twee
eminente geschiedschrijvers ontdekt : Luc Devlieghere en Luc
Schepens. Hetgeen waaraan wij bloedarm zijn, is zeer zeker een
verantwoorde uitgave over het grootste epos van Vlaanderen uit
de Middeleeuwen, de roem en uitstraling van Brugge als zeehaven aan het 'Zwin '. De redenen van het ontstaan - zijn glorietijdperk - zijn verzanding en teleurgang.
Dit werk zou moeten gekoppeld zijn aan de historiek van cle Zwinstreek met Damme, Hoecke, Sluis, Minde, enz.
Kaarten, oude gravures, oude stadsplans en kaarten van de oude
zeearm zouden op doorschijnend papier geplaatst moeten worden
boven een huidige kaart of omgekeerd, om de lezer toe te laten
de evolutie te volgen tot op heden en om op klare wijze deze
middeleeuwse streek tot leven te brengen.
Het werk zou geschiedkundig zeer boeiend zijn en een aanknoping worden met de eigentijdse zeedrang van Brugse- en Zeebrugse expansie.
E. Goethals, Kortrijk.

Suggestie (6)
Cfr. Tijdingen nr. 22. Hierna een suggestie voor de jaargang 1970
of 1971 : een nummer van Vlaanderen wijden aan het ' Toerisme
in Vlaanderen '. In de ruimst mogelijke zin op te vatten : verleden,
heden en toekomst; toeristische infrastructuur, recreatie, natuurreservaten e.d.m.
Het kan zeker een boeiend en baanbrekend onderwerp worden.
Raf. Dusauchoit, Brugge.

Snellere toezending (3)
Dit jaar ondervond ik idat de ontvangst van het tijdschrift ' Vlaanderen' niet vlot verliep. Bij het begin van het jaar moest ik om

toezending van de eerste nummers verzoeken. Daarna kwamen ze
regelmatig tot nr. 99. Het nummer 100 hebben ze mij na aanvraag
begin november gestuurd. Het september-oktobernummer (101)
kreeg ik weer niet en ik weet niet hoever het staat met het Iaatste
nummer. Er loopt dus ,denkelijk jets verkeerd...
A. Cosijns, Gent.

Beschadigde nummers (2)
In het nr. 102 van 'Vlaanderen ' lees ik de klacht van de Heer Piet
Janssens uit Lier (blz. 450). lk ben het volkomen eens met die
heer : ik ontvang weinig onbeschadigde nummers. Zeker ogenblik dacht ik zelfs ons abonnement op te zeggen en of en toe
een nr. in ' De Standaard ' te kopen.
lk hoop dus, samen met de Heer Janssens, dat de verpakking zal
verbeterd worden.
Andre Daelman, Brussel 9.
(Red). Wij hopen, dat de nieuwe omslagen, die binnenkort in gebruik worden genomen, met succes de reis naar Lier en Brussel
zullen doorstaan...
Wij hebben anderzijds ook vastgesteld, dat de klachten inzake de
verpakking uiterst miniem zijn.

Vergeten jarigen
Nogmaals dank voor de gastvrijheid in Tongerlo...
Mag ik wijzen op een omissie in de litanie van jarigen (en bekroonden)? Ontbreken : Jef Droogmans (de 70 gepasseerd) en
Trudo Hoewaer (de 60 voorbij). Kan m.i. nog vermeld worden.
Twee verdienstelijke vrienden, ik zit al jaren met beiden in het
bestuur van de Limburgse Schrijvers.
Drs. Jef Notermans, Maastricht.

Kulturele aktiviteiten
lk werd een dezer dagen aangeschreven door Davidsfonds WestVlaanderen, leuze : ' Niet versagen lk waande mij op slag dertig
jaar achteruit. Zij rekenen nog steeds op een geschenk per
kunstenaar om een tombola in het leven te houden ten bate van
de ' kulturele aktiviteit' zoals dat heet.
Weten deze heren nu nog niet dat de enige manier om de kuituur
het best te dienen is, dat men de kultuurdragers een werk
' afkoopt' zodat zij tenminste in leven blijven.
Albert Setola,

Bibliotheek
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Pasverschenen boeken van leden
Jos Ghysen : lk dacht het maar, 12,5 x 19 cm, 191 pag., uitg.
Davidsfonds, Leuven, 1969, ledenprijs : 60 fr. ing.; 85 fr. geb.;
handelsprijs : 90 fr. ing./ 120 fr. geb.
Cursiefjesschrijvers schijnen een tijd van hoogconjunctuur te be!even. Sedert enkele jaren pakt de Boekengilde De Clauwaert, met
succes, uit met meerdere bundels van dit spitse proza, dat de
naam ' cursiefje' kreeg, en nu gooit ook het Davidsfonds een
lijvige bundel op de tafel, onder de zeer passende titel ' lk dacht het
maar'. Jos Ghysen is een grootmeester in het niet zo gemakkelijke

genre. In het meestal steile proza van de dagelijkse dingen, ziet
hij toch nog altijd een stukje schuine helling, waarop hij zich met
een glimlach neerlaat en uitnodigt om bij hem even te verpozen.
In de D.F.-bundel werden een veertigtal stukjes opgenomen. Het
heeft geen zin om enkele toppunten aan to iduiden : ze zijn allemaal
goed : wat zuur, wat zoet, wat zout, gekruid met een taal, die niet
alleen zeer verzorgd, maar tevens precies deze is, voor een
cursiefje vereist.
Dus snoepen maar, zonder vrees voor de lijn. Wedden dat dit book,
qua verkoopcijfer, een topper wordt in het D.F.-programma 1969 ?
Pil : Pilkuren, 19,5 x 19,5 cm, 192 pag., geb. in vollinnen band met
stofwikkel, uitg. Davidsfonds, Leuven, 1969, ledenprijs : 160 fr.,
handelsprijs : 200 fr.
Het Davidsfonds is zich al !anger hoe meer bewust van het cultureel
belang, ,dat de humor-op-niveau in zich draagt en voert met de
glimlach een daverende campagne, die uiteindelijk moet leiden
tot de volledige wederopvoeding van ons yolk in die zin.
Een nieuwe pip op die boog is het heerlijke boek ' Pilkuren getekend door Joe Meulepas — oneindig beter bekend onder zijn
pseudoniem Pil. Pil tekent nu al jaren politieke spotprenten in een
van onze Vlaamse dagbladen en ontzag daarbij, goddank, niets of
niemand. Uit zijn produktie van de jongste tien jaar heeft hij e'en
selektie gemaakt : 168 prenten, die op een grandioze wijze een
aneodotische Spiegel vormen van evenveel jaren Vlaamse Beweging.
Manu Ruys — een ander ' begrip' in de wereld van onze pers —
schreef voor dit boek een uitstekende inleiding, die precies past
bij de voorgestelde cartoons on die documentair beslist waardevol
mag genoemd worden. Een boek dus om steeds maar opnieuw
to bekijken en to genieten, met een grim- of een glimlach, maar
ontspannen vooral. En hier kunnen wij het slot van Ruys' inleiding
volledig onderschrijven : ' Dat wij vandaag ontspannen aan de
Vlaamse strijd kunnen denken on met een glimlach naar de tekeningen over die strijd kunnen kijken, is een teken van onze sterkte.
En van onze zekerheid dat de toekomst good zal zijn Overdreven
optimisme ? Misschien wel. Maar wat ,hebben pessimisten ooit al
bereikt ?
Bart Mesotten : De overkant van het gedicht, 13,8 x 21 cm, 246
pag., ing., uitg. De Roerdomp, Brecht-Antw., 1968, 160 fr.
Bart Mesotten, onze geestelijke adviseur voor de provincie Antwerpen, is, in de strikste betekenis van het woord, een ' vriend '
van de podzie. Hij gaf reeds vroeger enkele gecommentarieerde
bloemlezingen uit (o.a. ' Poezie ter lange omvaart') on bereidt
momenteel de eerste Nederlandse vertaling voor van het oudlndisch epos ' De Ramayana Zijn jongste werk, dat zopas van
de pers kwam, heet ' De Overkant van het gedicht' en deze titel
maakt meteen •duidelifk, waar het Messotten om te doen is : een
weg uitstippelen, die kan gevolgd worden, om het gedicht to
benaderen. Hij doet het in een vijftal hoofdstukken. Het eerste
handelt over de poezie-techniek on de auteur wijst op enkele
densificatie-technieken (' woorden kunnen op diverse wijzen verdicht worden '); Mesottens grootste aandacht gaat naar het ritme,
' de levensechte hartslag van het gedicht' of nog : ' het ritme is de
levensadem van het gedicht'. Hoofdstuk 2 brengt enkele besprekingen, die samen een zekere eenheid vormen (ontleding — wat
een verfoeilijk woord, als men het naast het woord gedicht plaatst!
— van gedichten van Decorte, Vercnocke, Peleman, Vertommen en
le Roy). Vervolgens worden in ' Religieuze podzie ' veertien religieuze gedichten besproken, hoofdstuk vier brengt een poetisch
bezoek aan Zuid-Afrika (een chronologisch, poetisch grasduinen
van E.N. Marais tot en ,met Elisabeth Eybers) on het laatste deel
brengt ons naar .de overkant van minder verspreid werk van Dante.
Een beknopt zakenregister, een alfabetische lijst van de behan-

delde auteurs en gecommentarieerde gedichten, vergroten de
bruikbaarheid van het boek, dat vooral verspreiding verdient bij
studenten en Ieraars M.O.
Lode Wils : Het Daensisme, De opstand van het Zuidvlaamse platteland, 12,5 x 18,8 cm, 238 pag., uitg. Davidsfonds, Leuven, ledenprijs :
75 fr. ing. / 100 fr. geb., handelsprijs : resp. 115 en 150 fr.
Prof. Lode Wils, doctor in de rechten en in de geschiedenis en
auteur van belangrijke historische werken, inzonderheid over de
Vlaamse Beweging, stelt in zijn inleiding zeer duidelijk de bedoeling, die hij nastreefde in zijn jongste boek 'Het Daensisme': licht
werpen op het ontstaan van de hele christen-democratie, ja, op het
hele katholicisme, de sociale geschiedenis en de Vlaamse Beweging van het laatste kwart van de vorige eeuw. Welke waren de
wortels en de oorsprong van het Daensisme ? Richtte het zich
vooral tot de arbeiders of tot de boeren ? Hoe werd het ontvangen
door de katholieke opinie ? Welke rol speelde Adolf Daens erin ?
Welke was zijn verhouding tot de Vlaamse Beweging, tot ultramontanisme en liberaal-katholicisme ?
Een reeks belangrijke problemen en vragen, die voorheen nog geen
definitieve oplossing kregen, maar die door de auteur, op een
streng wetenschappelijke basis, tot verheldering worden gewekt.
Een standaardwerk, dat dit van Prof. Van !sacker op uitstekende
wijze komt aanvullen.
Luc Devliegher & Luc Schepens : Front 14/18, 20,5 x 24,5 cm, 180
pag. (96 pag. tekst plus 84 pag. platen met 120 foto's), geb. in
vollinnen stempelband met geplastif. stofwikkel, uitg. Lannoo
Tielt/Den Haag, 1968, prijs : 295 fr.
Het jaar 1968 is bijzonder vruchtbaar geweest inzake de uitgave
van boeken en geschriften over de wereldoorlog 1914-1918. Maar
als e'en van de ' toppers' mag beslist het werk ' Front 14/18' van
de Brugse auteurs Luc Devliegher en Luc Schepens vermeld worden. Het boek werd uitgegeven onder auspicien van de Bank van
Roeselare en West-Vlaanderen, in een schitterende presentatie.
Mr. A. De Gryse, Voorzitter van de Read van Beheer van de voornoemde Bank, schreef een treffend voorwoord, waarin hij de hoop
uitdrukt, dat ' Front 14/18' — een spiegel van het lijden en de
strijd, die ons yolk heeft doorstaan tijdens W.O. I — een aanleiding
zou mogen zijn tot het overwegen van de hogere waarden, waarvoor de ontzaglijke offers werden gebracht.
In hun inleiding zetten de auteurs hun bedoeling precies uiteen :
het drama van vijftig jaar geleden voor te stellen in zijn echte
dimensie, die een menselijke dimensie is. Daarbij werd vooral de
objectiviteit nagestreefd, door te putten uit grotendeels onuitgegeven dagboeken en fotografisch materiaal, die de sfeer van die
jaren oproepen.
In zes grote delen wordt ,de stof op een boeiende, vaak ontroerende
wijze, behandeld : het overzicht van het militaire verloop (vanaf het
ontstaan van het westelijk front tot en met het bevrijdingsoffensief);
de militairen (met bijzondere nadruk ook op het ontspanningsleven,
de kunst en de letteren); de burgers (het !even in de frontstreek);
de Vlaamse Beweging aan het front (een buitengewoon interessant
hoofdstuk, waarin heelwat verhelderende gegevens werden verwerkt over de Vlaamse kringen aan en achter het front, de Frontbeweging, de ' Sublieme Deserteurs' e.a.m.); de monumenten en
kunstwerken (inzonderheid de verwoestingen te Nieuwpoort, Diksmuide, leper en Veurne); de sfeer aan het front.
Een uitgebreide bibliografie, een lijst der foto's en registers voltooien dit merkwaardige boek, althans het tekstgedeelte ervan,
want wij spraken nog niet over de illustraties, die met veel zorg
uitgekozen werden en die een schitterende aanvulling vormen voor
de teksthoofdstukken.
Initiatiefnemers, auteurs en uitgever verdienen met dit werk een
bijzonder hartelijke gelukwens; wij twijfelen er niet aan, dat het
boek een zeer ruime verspreiding zal genieten.

BOEKEN OVER KUNST
R.-H. Marijnissen : Bruegel de Oude, 27,3 x 30,1 cm, 132 pag. 15
kleurreprodukties, 22 zwartwit-illustraties, vollinnen band met goudstempel, geplastif. stofwikkel, opbergdoos, uitg. Arcade, Brussel,
1969.
Dat de uitgeverij Arcade de kans niet zou laten liggen om, naar
aanleiding van het Bruegeljaar, een Bruegelboek uit te geven, lag
zo voor de hand. Dat het een werk zou warden, dat naar inhoud
en presentatie, meer dan voortreffelijk zou zijn, stond eveneens
bij voorbaat vast. Dr. R.-H. Marijnissen, die voor het huidige
' Vlaanderen '-nummer medesamensteller was en er een belangrijke
bijdrage voor leverde, schreef de tekst van het Arcadeboek. En
hiermee heeft hij zijn faam als Bruegelkenner beslist eer aangedaan.
Al onmiddellijk duidt hij de stof, die zijn werk zal behandelen, aan :
een overzicht geven van wat met zekerheid over Bruegel geweten
is of wat uit de bronnen als aannemelijk kan worden afgeleid.
Meteen stelt hij vanzelfsprekend de vraag naar de intrinsieke
waarde van het historisch onderzoek.
Over Bruegels !even is bitter weinig met zekerheid bekend en als
enige, dan toch belangrijkste bron van informatie, geldt nog steeds
het Schilderboeck van Carel van Mander, dat evenwel aan een
grondige tekstkritiek dient onderworpen te worden. Zo neemt
Marijnissen Bruegels biografie punt voor punt onder de loep
— zoals deze dus bij van Mander opgetekend staat en vult ze
aan met gegevens uit andere bronnen.
In heel zijn studie wordt de auteur bestendig geconfronteerd met de
vraag : wie was die Bruegel dan ? Hij rekent eens en voorgoed of
met sommige hardnekkige myten (' Pier den Drol verlichte humanist... en al wat daar tussen ligt), maar is verplicht te besluiten als
volgt : ' Achteruitdeinzend en zonder een woord, verdwijnt hij
(Bruegel) voor immer in zijn werk'.
In een uitgebreide, vergelijkende tabel, brengt Marijnissen vervolgens de tekeningen, prenten en schilderijen van Bruegel onder,
chronologisch geordend, naast de bekende biografische gegevens
over Bruegel en voorname historische gebeurtenissen. Een uitstekende poging om het werk van de meester in een geschiedkundige
contekst te plaatsen ! Tot slot besteedt Marijnissen bijzondere aandacht aan het schilderij 'De Blauwe Huik' of 'Het bedrog van de
Wereld' — gemeenlijk genoemd 'De Spreekwoorden'. Hij publiceert
heel de lijst van spreekwoorden en gezegden, althans voor zover
ze konden worden geIdentificeerd, plus een lijstje van details, die
wellicht op een of ander gezegde toespeling maken, om dan te
besluiten met enkele interessante 'suggesties ter overweging'.
Een zeer uitgebreide bibliografie over Bruegel, zijn werk en de
talloze problemen, eraan verbonden, verhogen nog de waarde van
dit book. Dr. Marijnissen is niet alleen een eminent Bruegelkenner,
maar hij weet ook op welke wijze hij een voor de leek uiteraard
dorre stof moet presenteren : zijn Bruegelboek laat zich lezen als
een roman. En wie 'Arcade ' zegt, weet meteen, dat de illustraties
van zeer hoge kwaliteit zijn : de zwartwitte bieden een revelerend
beeld omtrent de genialiteit van Bruegel als tekenaar, van de
kleurreprodukties weerhoudt vooral de serie details uit ' De Spreekwoorden ' de aandacht.
Een in alle opzichten uitstekende uitgave dus, waarmee het Bruegeljaar met glans werd ingezet !
Roger-A. d'Hulst : Olieverfschetsen van Rubens uit Nederlands en
Belgisch Openbaar Bezit, 20 x 27,5 cm, 116 pag., 24 kleurillustraties,
40 zwartwit ill., geb. in vollinnen band met goudstempel, gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit
en Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, in samenwerking met het
Prins Bernhard Fonds, 1968, prijs : 135 fr.
Dit zeer mooie boek heeft als doel de olieverfschetsen van Rubens
te leren kennen aan de hand van de voorbeelden, bewaard in

Nederlands en Belgisch openbaar kunstbezit. En zijn er niet minder
dan zesenvijftig, waarvan de meeste behoren tot de verzamelingen
van het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam en de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie te Brussel.
Alle zijn afgebeeld : 24 in kleuren, de overblijvende 32 in zwartwit.
Hieraan dienen acht afbeeldingen in zwartwit toegevoegd van
Rubenstekeningen die de inleidende tekst illustreren.
In deze inleidende tekst wordt de historiek geschetst van het
ontstaan van de olieverfschetsen. Hij beschrijft ook de werkwijze
van Rubens en de rol die de verschillende soorten olieverfschetsen
hierin hebben gespeeld. Verder warden er de in het boek opgenomen voorbeelden chronologisch en historisch gesitueerd. Tenslotte
wordt elk stuk uitvoerig en systematisch besproken in een catalogus, die het wetenschappelijk apparaat vormt van deze publicatie; materiele beschrijving, herkomst, bibliografie, iconografie en
bestemming komen hierin successievelijk aan de beurt.
Een lijst met enkele gegevens over het !even en het werk van
Rubens in het algemeen, laat de lezer toe zich te orienteren op het
uitgebreide terrein dat door dit veelzijdige genie bestreken werd.
Voor diegenen, die zich verder in de studie van Rubens' olieverfschetsen willen verdiepen, werd een bondige bibliografie over dit
onderwerp toegevoegd.
Dit werk is een schitterend voorbeeld van wat samenwerking
Noord-Zuid kan zijn. Wij kunnen het slechts toejuichen, dat het te
koop gesteld wordt aan een prijs, die nu eens echt voor iedereen
bereikbaar is.
Dr. M. Revesz-Alexander : Eva-Maria-Venus, 17 x 27 cm., 102 pag.,
geb. in vollinnen band met stofwikkel, 68 ill., uitg. Mouton & 0 0 ,
Den Haag, I 18.50.
schitterend zo naar vorm als
De auteur van dit schitterend werk
studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en esthetica
naar inhoud
aan de universiteiten van Wenen en Boedapest en verwierf naam
met haar kunsthistorische publicaties en haar lezingen over diverse
aspecten van de beeldende kunst. Dit boek nu handelt — zoals
Dr. Revesz-Alexander in haar inleiding schrijft — over de trias
Eva-Maria-Venus, als symbolen van het eeuwig-vrouwelijke en wel
over de wijze waarop deze trias zich in de beeldende kunst door
de tijden heen heeft gemanifesteerd. Zij beschouwt achtereenvolgens de vrouw als godin in de oudheid (het dubbeizinnige wezen
van de vrouw; het mannelijke element in verhouding tot het vrouwelijke; mythe, religie en mysterie), de Maria Theotokos (de oorsprong
van de Mariaverering), de gezegende en de gevloekte moeder
(respectievelijk Maria en Eva), drie Byzantijnse Mariatypen, idool
van ridders en troubadours, de nieuwe Eva in de kunst van de
15de eeuw, de Aphrodite rediviva (de wederintrede van de liefdesgodin in de kunst van ide 15de eeuw), de synthese van Leonardo
da Vinci (de vrouwenportretten van de grote schilder), de sibillijnse
vrouw van Michelangelo, de nieuwe Venus van en na Giorgione,
analyse van de trias en de vrouw van heden en de trias van
gisteren. Het boek besluit met vijf ,beroemde Mariahymnen en een
lijst der illustraties. Deze laatste zijn bijzonder goed gekozen;
beelden uit de klassieke oudheid, de Vlaamse primitieven, Giotto,
Botticelli, Michelangelo, Giorgione, Goya, Manet, El Greco, Manzi',
Modigliani, Picasso, e.a.m. De auteur heeft zich op een voortreffelijke wijze van haar taak gekweten, en slaagde er zeer zeker in
het vrouwelijke mysterie van de kunst uit te benaderen.

ZOEKERTJE
E.H. Joel Vandemaele, V.T.I., Boeveriestraat, 73, Brugge, tel.
050/335.02, deelt mee dat hij een volledige serie bezit van de
nummers van 'West-Vlaanderen en 'Vlaanderen d.w.z. vanaf
nr. 1 tot en met nr. 100, die hij te koop wil stellen aan liefhebbers
of wellicht bibliothecarissen.

Discotheek
Willem Vermandere : Liedjes van de Westhoek, Decca 193.464, 30
cm., stereo.
Einde 1968 kwam de eerste plaat van Willem Vermandere op de
markt. Veertien liedjes, in een onvervalst Westvlaams, getoonzet
door Willem himself. De teksten werden geleverd door Djoos
Utendoale (ps. van Joris De Clercq) wiens gedichten uit de Westhoek vroeger reeds op plaat werden gezet (voorgedragen door
Gerard Vermeersch) en door Roger Rossey, een buur-schrijnwerker
van Willem Vermandere.
Dit driemanschap is er voortreffelijk in geslaagd zeer goede liedjes te creeren, waarin de zo typische Westvlaamse gehechtheid
aan de eigen grond en de onovertroffen Westvlaamse humor meer
dan aan hun trekken komert. ' De verloren Zeune', ' Bruloft van
Kanna ' De Vossemoere en de Kraoievent' en ' De Zeemeerminne' zijn voorbeelden van tintelende, volkse humor; ' Myn mensch'n
van te lande', ' Bacht'n de Kupe' en ' Veurne' en nog enkele andere ontroeren door hun eenvoud en echtheid.
Zullen de niet-Westvlamingen of en toe eens blijven haperen aan
een ' onverstaanbare' uitdrukking, dan kunnen ze toch heelwat
opsteken uit de contekst en daarom niet minder genieten van de
veelal uitstekende melodieen en de zwier, waarmee Willem zijn
liedjes ten gehore brengt.
De plaat is van een goede technische kwaliteit, hoewel de opname van de begeleiding (o.m. de fluitsoli) hier en daar te wensen overlaat.
Het laat zich nu reeds aanzien, dat de liedjes van Vermandere een
zelfde succesvolle weg zullen opgaan als de chansons van de
ibetreurde Limburgse troubadour Jo Erens.
Liesbeth List : Pastorale, Philips 844.064 PY, 30 cm., stereo/mono.
Wij zijn in Vlaanderen geen chansonniere van het formaat Liesbeth
List rijk, maar wij troosten ons bij de gedachte, dat Liesbeth dan
toch tot ons taal- en cultuurgebied behoort. Haar jongste plaat
' Pastorale' getuigt nogmaals voor haar zeer groot talent en mag
in geen geval ontbreken in de discotheek van de chansonliefhebber. Zij wordt dan daarbij nog uitstekend gediend met de teksten en de muziek van andere ,groten uit de wereld van het lied :
Lennart Nijgh, Boudewijn de Groot, Cees Nooteboom, Pierre Barouh, Jacques Brel en Ernst van Altena.
Het mooiste lied van de plaat is o.i. ' Pastorale ', waarnaar de I.p.
genoemd werd; zij zingt het samen met Ramses Shaffy. De tekst
(L. Nijgh) is zeer poetisch (een gesprek tussen de zon en een kind),
de muziek (B. de Groot) kon moeilijk beter aangepast en voor de
vertolking past maar eon woord : meesterlijk !
Ook de andere dertien liederen lonen Weer dan de moeite (' De
sneeuwkoningin ' b.v. is onvergetelijk) en het was vanwege Philips
een uitstekende idee om ook enkele Franse chansons in te schakelen; daarmee kan Liesbeth List al evengoed uit de voeten als
met Nederlandse. Het begeleidend orkest staat o.l.v. Bert Paige —
een uitgeweken Vlaming ! — en Horst Hartman.
Technisch uitstekend verzorgd. Ook een pluim voor de schitterende
hoes.

j.v.r.
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De stad van morgen

Een bezoek aan Venetie.
De Broom in folders,
boeken en T.V.voorgeproefd, wordy tastbare
werkelijkheid. Dit is een
stad, Bit is architectuur.
Men ziet het, men voelt
het, men ervaart het.
Het is geschreven, gedrukt,
verteld, gezegd, gebruld
door luidsprekers, onverstaanbaar in vier talen.
Canaletto heeft het lang
geleden vastgelegd, de
postkaarten doen het nog
eens over, de camera's
nog eens, voor later, thuis.
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1 De stad die we ons dromen, maar ervaren als een

schijnbaar anachronisme, de stad die elke dag meer
wordt afgetuigd blijkt als enige nog de garantie te bieden
voor een humaan 'environment'.
2 In een wereld, in een land, waar de verstedelijking en

het verkeer onheilspellende afmetingen hebben aangenomen zijn een grondige stedebouwkundige planning en
vooral een efficient grondbeleid van levensbelang.
3 De realistische stedebouwkundige problemen worden

gedic!eerd door enkele utopische modellen. Zij liggen
aan de oorsprong van onze opvattingen over de stad.

4 Woning en woonomgeving zijn te toetsen aan de woon-

behoeften. Hieruit zijn oplossingen af te leiden voor
de huidige situate waarvan verstedelijking, democratisering, mobiliteit, flexibiliteit markante kenmerken zijn.
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Het water stinkt er en er is veel lawaai, maar de dia's
en postkaarten zijn reek- en geluidloos. De droom
kan verder worden gekoesterd, de droom van de stad,
de stad van de vacantie.
Verder naar het zuiden, de mediterrane steden, de vissersdorpjes opklauterend tegen de kusten. Het is een
reis in de tijd. Men duikt in het leven van eeuwen terug, in een gemeenschap tijdloos verankerd in de natuur. Het zijn geen huizen, maar een conglomeraat van
vormen en openingen, met pleintjes, straten, hellingen, trappen, nauwe en koele doorgangen, steegjes,

koertjes, patio's, poorten en dan beneden de zonnige
kade met het leven, spelende kinderen, slapende honden, vissersnetten, kleurrijke bootjes, terrassen met
muziek en dorstige toeristen.
Uit het noorden komen architecten, kunstenaars. Zij
tekenen, dromen, fotograferen, bestuderen. Een jong
Belgisch architect behaalt te Athene de vermaarde
' Le Corbusierprijs ' met een architectuurstudie ''Lecons
des Iles'. Het leven op de Griekse eilanden was voor
zijn ontwende ogen een revelatie die hij met hart en
ziel vastlegde in een meesterlijk document. In het
desolate polderdorp Dronten bouwt architect Van
Klingeren zijn agora, een stuk mediterrane nostalgie.
Een Amerikaans tekenaar uit Pittsburg droomt zijn
' Venetian Fantasy'. In ontelbare huizen schikken
duizenden kinderen in een ernstig spel hun blokken
tot huizen, tot dorpen, stapelen ze tot steden, tekenen
uit hun prentenboeken de rose huizen met de rookpluimen, de straten met de fietsende postbode, de
pleintjes met de bomen en banken, het water met de
zwanen, het stenen ,bruggetje met de ezelsrug: Brugge.
Brugge voor de weekends, de zonnige zondagnamiddag. Ook hier toeristen, klikkende camera's, gidsen met
viertalige nonsens. Een stad vol leven en drukte, een
stad om rond te dwalen, te kijken, te luisteren, te
leven. Een stad waar men thuis is. Maar toch is het
reeds een museum, traag van ons wegebbend in de tijd.
Reeds heeft het de perkamenten geur van de geschiedenis, reeds is het de stad die we speuren op de schilderijen van de Primitieven, ver weg, wazig blauw in
het landschap. Het is als de steden die we uitknippen
uit oude atlassen en reiskronieken en ingekaderd als
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Port Grimaud
...pour les touristes... 5 jaar geleden was pier Wilde natuur,
nu neo-antiek
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een afgestorven verwante aan de school-stem hangen.
Het zijn de steden voor de vacanties waar men wegduikt in de tijd, het zijn de steden voor de expo's
waar de kartonnen weemoed wordt opgevierd en weggedronken met levensgrote katers. Steden absurd gecopieerd 'pour les touristes', een hypocriet huwelijk
tussen folklore en modern comfort. Dwergsteden op
speeldgoedschaal liefelijk geimiteerd, Madurodam,
voor kinderen van 7 tot 77 jaar.
Het zijn zovele drom,en waaruit men elke dag harder
ontwaakt omdat een model wordt geconsacreerd dat
elke dag voor ons vreemder wordt, dieper en dieper
wegzakt in het anachronisme. Wat lijkt als een wanhoopsdaad, het kost wat kost behouden van een sta,dsbeeld, een gave skyline, een historisch ensemble tegen
de druk van het verkeer, van de economische en sociale
ontwikkeling, is niets anders dan de uiting van een
wezenlijke behoefte van de mens, zijn nood aan de
stad, zijn recht op de stad. De stad, de stede, de
nederzetting is de levensvoorwaarde voor de gemeenschap. De vernietiging, de ontbinding van de stad is
de ondergang van de gemeenschap. De consecratie van
de enkele steden, de zeldzame ensembles in Vlaanderen
die de ravage van de welvaart hebben doorstaan symboliseren de hoop op zelfbehoud.
Het getuigt van een jammerlijke struisvogelmentaliteit
wanneer een Brussels blad schrijft : „... II taut choisir
entre le pittoresque de la misere et le modernisme de
demain..." De bijgaande illustratie laat omtrent dit
modernisme niet de minste twijfel : de meedogenloze
triomf van de anonimiteit, de verplettering van het
individu, de flagrante ontkenning van humaniteit.
Tevens getuigt deze uitspraak van een onmacht of een
onwil dit pittoreske, de oude stadsgedeelten, menswaardig te houden. Dit lijkt inderdaad niet mogelijk
wanneer machtsvertoon, speculatie en statuswaarden
primair worden gesteld. Het is het drama van onze
urbanisatie dat zij meedraait in deze infernale machinerie, dat zij zich heeft neergelegd bij de kwalijke dualiteit met enerzijds het scrupuleus behoud van enkele
'Hots sacres' enige verspreide monumenten en anderzijds de uitstalling van een misplaatst gigantisme en
een chaotische willekeur. Het is alsof er twee stadsvormen zich geleidelijk scherper tegen mekaar aftekenen en in een sport godsvrede naast mekaar voortbestaan, alsof er twee soorten oplossingen, twee disciplines, twee benaderingswijzen bestaan voor hetzelfde
probleem, het woven in de breedst mogelijke betekenis.
De dualiteit in ons stadsbeeld wortelt in een dubbel
misverstand. Dit kan door een actueel voorbeeld worden gerillustreerd.
De recente polemieken rond de woontorens in de omgeving van het 'Groot Begijnhof te Leuven hebben bij

velen de indruk gewekt alsof het uitsluitend ging om
een verstoring van een gave skyline, een disharmonie
tussen oude en nieuwe vormen, een inbreuk op het
principe van eenheid van stijl. Dit is slechts ten dele
juist. De veroordeling is volkomen verantwoord maar
de motieven zijn door velen onvolledig geformuleerd.
Deze onvolledigheid vloeit voort uit het hogergenoemd
misverstand.
Vooreerst is het Groot Begijnhof te Leuven in zekere
mate uniek. Dit historisch ensemble dat gaaf de eeuwen
is doorgekomen, is door de recente restauraties sterk
gerevaloriseerd, waardoor het eigene, het middeleeuwse
stadspatroon, de historische architectuur en vormen
sterk op het voorplan zijn gebracht. Men zou geneigd
zijn te veronderstellen dat voor ieder ander stadslandschap waar de historische binding, de integriteit minder belangrijk is, m.a.w. voor de meeste van onze stadskernen, dergelijke complexen als dat aan de Naamse
Poort uit vormelijke overwegingen wet verdedigbaar
zouden zijn. De reacties tegen de waanzinnige torens
die overal ' comme des joyeux nougats ' in het land, in
onze steden omhoogschieten, tegen het onnoemlijk
groot aantal gevallen van landschapschennis, blijven
uit of krijgen een zwakke weerklank (Europacenter
te Oostende, Manhattan-kudde te Brussel, St-Pietersklinieken te Leuven). Het torengebouw in de buurt
van de Grote Markt te Brussel vormt hierop weer
een uitzondering, maar hier ging het weerom om een
historisch en architectonisch belangrijk ensemble.
Het tweede element in het misverstand is dat er een
conflictsituatie zou ontstaan zijn tussen het architectuurpatrimonium en de eisen van onze moderne samenleving, van het wonen vandaag. De conflictsituatie
bestaat wanneer de eisen verkeerd gesteld of het
patrimonium foutief benaderd wordt.
De eisen van onze moderne samenleving zijn niet zomaar onmiddellijk te omschrijven. Zij zullen verder
verduidelijkt worden.
Het architectuurpatrimonium wordt veelal aanzien als
een verzameling van gebouwen of monumenten, historisch of esthetisch belangrijk geacht. De lijst waarop
de monumentenwet van 1931 steunt is in deze optiek
opgesteld en houdt geen rekening met de waarde van
omgeving. Volledigheidshalve moet hier worden aan
toegevoegd dat bij de nieuwe inventaris, thans in voorbereiding, met deze omgeving terdege wordt rekening
gehouden... Op dit ogenblik echter is de omgeving
niet beschermd wat dan toelaat dat in de onmiddellijke
buurt van belangrijke gebouwen (zoals b.v. het oud
St-Pietershospitaal te Leuven) hemeltergende gewrochten kunnen ontstaan. Het gevolg hiervan was dat belangrijke ensembles, waarvan de samenstellende delen .

Groot Begijnhof Leuven ...niet geklasseerd...
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men door de monurnentenwet werden voorbij gezien.
Zo bestaat het dat van alle begijnhoven die ons land
rijk is en die niet alleen architectonisch maar cultuurhistorisch voor onze gewesten uitermate belangrijk zijn,
alleen dat van Diest geklasseerd is. Was het 'Groot
Begijnhof te Leuven in handen gevallen van een cultuurloos speculant, hij had het kunnen neerslaan zonder
dat hem van overheidswege iets kon worden in de
weg gelegd.
De houding van de wetgever resulteert uit de 19deeeuwse architectuur- en stedebouwkundige opvattingen.
De monumentale waarde van een gebouw stand centraal. Voor onze steden met hun veelal middeleeuws
patroon had dit voor gevolg dat brede ' boulevards '
werden geploegd en geaxeerd op belangrijke gebouwen
of monumenten, dat kerken werden ' gedegageerd ' zelfs
wanneer deze door de staat van afwerking 62x geenszins waren op voorbereid (St-Pieterskerk te Leuven).
Deze chirurgische ingreep in onze stadslandschappen
was het gevolg van een visie, beheerst door monumentaliteit, hierarchie, pronkzucht en heimwee naar vormen
uit het verleden. Het waren de eerste tekenen van een
ontwenning aan de oude stadspatronen, van een nadrukkelijke affirmatie van de vorm. Terzelfdertijd werd
een publieke opinie gevormd die tot vandaag blijft
doorleven, vastgekluisterd aan formalistische ideeen,
maar die levensvreemd geworden is in een maatschappelijk bestel waar de hierarchische structuren zijn afgebrokkeld en monumentaliteit een handelsmerk is geworden. De mens is vervreemd van zijn stad. Hij
ervaart ze als een ongerief, een obstakel voor de pletrol
van zijn technocratische beschaving waar de monu-

...de natuurlijke dimensie...
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mentenwet de tol is die hij betaalt aan de cultuur.
Het is typerend voor deze houding dat historische
steden zoals Brugge, Gent, Leuven, Diest, Zoutleeuw,...
geprezen worden om hun historische gebouwen, hun
bouwstijl, hun schilderachtigheid, kortom voor hun
zuiver vormelijke kwaliteiten en niet of nauwelijks
omwille van een authentiek leefklimaat. Ook het Groot
Begijnhof te Leuven is een attraktie geworden voor
toeristen en kunstschilders. Innerlijk wordt wel iets
ervaren als een woonklimaat, wordt de relatie woonvorm, woonbehoefte intuItief aangevoeld als iets dat
men elders in de nieuwe centra mist, maar men slaagt
er niet in deze ervaring om te buigen tot een bewuste
discipline, tot een model, niet in de betekenis van een
vorm die moet worden nagebootst maar als een werkmethode, een benaderingswijze. Waar het om gaat is
niet zozeer de vormelijke of historische waarde maar
vooral de humanitaire waarde, kortom de culturele
betekenis. De humaniteit, de menselijke schaal is het
sleutelwoord, het gewricht waaromheen het hele probleem van de architectuurvormgeving draait. Het is de
humaniteit die elk mens nastreeft en zoekt in zijn omgeving al loopt dit uit in de schabouwelijkste kitsch.
Hij heeft niet het recht zijn belangrijkst cultuurbezit,
de stad, het architectuurpatrimonium, op te offeren
wanneer geen waardig equivalent kan worden voorgesteld. Want hierin schuilt het drama van onze overmoedige stedebouw dat deze koortsige bouwwoede
geen verrijking brengt maar integendeel een voortdurend verliezen.
Het is belangrijk vast te stellen dat humaniteit of menselijke schaal geen uitzondering is maar dat zij onver-

anderlijk aanwezig is, daar waar de industriele ontwikkeling of het verkeer of een andere landschapverbruiker nog niet in belangrijke mate hebben ingegrepen. Hieruit mag men afleiden dat de menselijke
schaal tot voor de industriele revolutie automatisch en
tegelijk, werd verkregen bij de ontwikkeling van menselijke activiteiten. i.c. bouwactiviteiten; dat zij hiervan
een wezenlijke exponent uitmaakt. Zij ontstond onafhankelijk van mooie vormen, gave verhoudingen, zuiverheid van stijl. Er werd in hoofdzaak gebouwd zonder architecten. Bouwen was niet alleen het vormelijk
conditionneren van een behoefte, een functie, maar
was vooral het manipuleren van een taal, die iedereen
eigen was als zijn moedertaal. Dit gold zowel voor de
architectuur van individuele gebouwen als voor de
ontwikkeling van stadsvormen en de stedebouw.
Een taal impliceert communicatie, dus een mededelen
en ontvangen. De binding tussen de architecturale
vorm enerzijds en de mens en gemeenschap anderzijds
heeft daft ook een dubbel aspect : vooreerst het gebruik,
het meesterschap in de manipulatie van de vorm en ten
tweede de ervaring, het zien, het beleven, het herkennen van de vorm, het zich thuis voelen met en tussen
de vormen.
Zo was de architectuur de voertaal van geestelijke
stromingen en opvattingen. In de vormentaal van de
renaissance werd het humanisme gesymboliseerd. In de
barokstijl werd de contrareformatie geconsacreerd.
Dit taaleigen is gegroeid uit een samenspel van verscheidene elementen.
1. De beperkte keuze van de beschikbare materialen en
hun natuurlijke oorsprong. Elke vorm was functie van
de beperkte natuurlijke mogelijkheden van het materiaal. Zo was (de dakhelling o.m. afhankelijk van de doorlatendheid van de bedekking, de lengte van de raamlateien
bepaald door de ,draagkracht van het materiaal.
2. De bouwtechniek evolueerde zeer traag waardoor
men met de vormen generaties lang vertrouwd was.
Nieuwe technieken kwamen meestal geleidelijk tot
stand en waren dan bovendien vaak een oorspronkelijk
gebruik van gekende mogelijkheden van gekende materialen.
3. De invloed van het klimaat en van het natuurlijk
milieu was beslissend, zo ook het relief van de ,bodem,
de aard en de stabiliteit van de ondergrond, de nabijheid van rivieren.
4. Het bouwbedrijf was artisanaal met dubbel gevolg.
Het bouwen was arbeidsintensief ; er was een groot
deel van de bevolking nauw bij betrokken. Bovendien
waren door de rudimentaire middelen en werkmethoden de sporen van menselijk handelen en falen zichtbaar. Dit geldt zowel voor de textuur van de materialen
als voor de onregelmatigheid van structuren en in-

plantingen.
5. De mens was plaatsgebonden. Zijn verplaatsingsmiddelen waren beperkt. Zijn leven speelde zich af in
een welbepaalde omgeving die dus een ruim deel van
zijn belangstelling opeiste.
6. De gemeenschap was duidelijk gestructureerd. leder
individu had ten aanzien van de gemeenschap een gevestigde en vaste positie die zich concretiseerde in een
vormelijke omgeving met een duidelijke herkenbaarheid, zowel wat plaats als vorm betrof. De kerk, de
pastorij, de woning of het kasteel van de edelman
kregen een plaats en vorm in functie van het belang
dat zij in de gemeenschap vertegenwoordigden. De
vormelijke hierarchie was de vertaling van een ma2tschappelijke ondergeschiktheid. De gemeenschap vormde een gesloten geheel en de communicatie met andere
groepen of gemeenschappen was secundair.
Het is duidelijk dat de opgesomde elementen niet los
van elkaar staan. Zij zijn facetten van een totaal beeld
van een bepaalde gemeenschap in haar uiterlijke verschijningsvorm.
In al de opgesomde elementen blijkt de grote gebondenheid, de correlatie tussen mens en gemeenschap,
natuur, klimaat en vormgeving.
De menselijke schaal was vanzelfsprekend omdat de
mens niet bij machte was te handelen of te bouwen
buiten de natuurlijke dimensie. Het was tot op het
ogenblik dat de technische en daarmee gepaard gaande
maatschappelijke evolutie hem in staat stelde deze
dimensie te doorbreken dat hij zich vervreemdde van
de vormgeving en de menselijke schaal als een verloren
of te redden goed begon te ervaren.
Deze vervreemding, deze onafhankelijkheid van de
vorm komt in de huidige samenleving onder verscheidene gedaanten tot uiting.
Het valt buiten het bestek van het nummer te onderzoeken hoe al deze elementen hoger behandeld en die
betrekking hadden op de prelndustriele gemeenschap
geleidelijk zijn veranderd en afgebrokkeld. Wij zullen
ons beperken tot een nieuwe opsomming van dezelfde
elementen maar dan geprojecteerd op het patroon van
de huidige samenleving. Men, kan hiermede geen totaalbeeld van deze gemeenschap construeren, maar het kan
ons toelaten de nodige conclusies te trekken. 'Gemakkelijkheidshalve zal dezelfde volgorde van opsomming
behouden worden, onafhankelijk van de belangrijkheid.
1. De keuze van materialen waarmee de mens vandaag
wordt geconfronteerd bij de samenstelling van woonvormen is onoverzichtelijk. Buiten de traditionele producten zoals bout, steen, glas en dgl. is er een onbeperkte gamma van kunstmatig verkregen materialen
met ongekende technische kwaliteiten, zoals metalen,
staal, gewapend beton, kunststoffen... Geen enkele
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vorm is nog onmiddellijk afleidbaar van de mogelijkheden van het materiaal. Het is nog slechts het voorrecht van enkele designers het eigene, het ' natu.urlijke '
van het materiaal te onderkennen.
2. De bouwtechniek heeft op korte tijd zo'n enorme
vlucht gekend, heeft zijn mogelijkheden dermate verruimd dater behoudens eventueel de financiele, er geen
enkele beperking meer is. Het groot aantal beperkingen
waarmede men vroeger had of te rekenen maakte de
keuze gemakkelijk en natuurlijk verantwoord. De natuur heeft nu ten aanzien van de constructie geen enkele
correctie meer aan te ,brengen. Er heerst een totale
willekeur.
3. Het natuurlijk milieu en het klimaat kunnen worden
genegeerd of bedwongen. Bergen worden geslecht,
valleien gedempt, rivieren omgeleid, wij hebben het
's winters warm in glazen huizen. Op het dak van de
Pan. Am building te New-York is een windvrije heliport gerealiseerd. Men bouwt steden in de woestijn,
men plant er in voile zee.
4. Het bouwbedrijf wordt in hoge mate gerationaliseerd. Het bouwen wordt een zaak van cijfers en
grafieken, een industrieel proces met zijn eigen disciplines en wetmatigheid. De menselijke handeling wordt
als traag en onrenderend door technische of electronische apparatuur vervangen. De werven worden weinig arbeidsintensief. Prefabricatie, normalisatie maken
gcspecialiseerde ambachtslui overbodig. De nog aanwezige ongeschoolden staan klaar om door robotten of
computers te worden vervangen.
Procentueel worden nog weinig mensen rechtstreeks
met het bouwen geconfronteerd.
5. Een van de belangrijkste aspecten van de huidige
samenleving is de mobiliteit. Hieraan moet onmiddellijk het begrip communicatie worden gekoppeld. In de
enge betekenis houdt mobiliteit in dat we de middelen
hebben om ons te verplaatsen waar, wanneer en zo snel
we maar willen. We heben de auto, de trein, het vliegtuig. Om het met de rekla.me te zeggen : vandaag lopen
we huiverig door de sneeuw in een winterse stad,
morgen liggen we te bruinen op een zuiders strand.
Maar mobiliteit is meer. Het is niet meer nodig zich
fysisch te verplaatsen om contact te hebben met verre
streken, gebeurtenissen of personen. Er is de krant, de
radio, de telefoon, de televisie, om ons te transponeren
in een verre omgeving zonder van onze stoel op te
staan. De omgeving van de mens is meer dan zijn huis,
zijn straat, zijn stad. Zijn werkterrein, zijn belangstellingsveld, zijn kennissenkring beperken zich niet binnen zijn stad maar liggen vertakt over het hele land,
de hele aardbol. De mens is niet meer gebonden aan
zijn huis, zijn omgeving. Het is de nomade van de
twintigste eeuw.
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Het belang van deze imobiliteit wordt duidelijk als men
ziet welke statuswaarde aan de auto wordt toegekend,
het symbool van deze mobiliteit, de keuzevrijheid, de
vrijheid van bewegen. Het is daarom onvoorzichtig de
auto als een louter vervoermiddel te aanzien en de
verkeersproblemen in deze optiek op te lossen. Het is
een levenswijze, een tweede huid.
6. De hierarchische structuren van vroeger vindt men
in de huidige samenleving niet meer terug. De afbrokkeling van de gesloten gemeenschap evolueert naar een
totale ontbinding van de groep. De onafhankelijkheid
van het individu manifesteert zich zelfs tot in het
gezinsverband. (In de woningbouw ziet men reeds hoe
de woning zich deelt in een veelheid van wooncellen,
ieder zijn eigen kamer met individuele badcel, een
living voor de kinderen... Weliswaar nog een luxeoplossing, maar tekenend voor een evolutie).
De autonomie van het individu resulteert enerzijds uit
zijn mobiliteit met daarmee verbonden een vrij gekozen interessesfeer. Anderzijds kan zij worden uitgelegd als een verweermiddel tegen de druk van de
massa, van het aantal. Hier wordt geraakt aan een
nieuw element van onze samenleving.
Het is algemeen bekend dat onze samenleving exponentieel evolueert naar een bevolkingsexplosie, gepaard
gaande met gigantische bevolkingsconcentraties. Het
land verstedelijkt en de steden koeken aan elkaar tot
een onoverzienlijke megalopolis. Het onderscheid met
de vroegere samenleving ligt echter niet zozeer in de
omvang van de groep, maar in de essentie van de groep
zelf. De groep is niet meer gestructureerd, maar afgebrokkeld tot een eindeloze verzameling van vrij denkende, agerende, gelijkwaardige eenheden, waarvan de
onderlinge relaties, zoals Christofer Alexander aantoont, niet in een hierarchische boomstructuur zijn
onder te brengen maar op een complexe en veranderlijke wijze vertakt liggen over de hele gemeenschap.
De hogergenoemde elementen, alhoewel onder een
extreme vorm geformuleerd tonen duidelijk aan dat de
mens al dan niet los is komen te staan van de vormelijke omgeving, toch in hoge mate ervan is vervreemd.
De vraag kan worden gesteld in hoever de architecturale vorm nog bepalend is voor de vormgeving van de
mens, in hoever hij er nog om geeft dat het landschap
wordt verminkt, de steden worden afgetuigd, de atmosfeer verpest, de rivieren vergiftigd, de bomen omgehakt ? Waarom protesteren wanneer een rivier wordt
dichtgegooid, een historische straat verbreed, een stadsprofiel geschonden als het gebeurt terwille van het
openbaar nut (in de materiele zin), terwille van de
eisen van modern comfort ?
De mens is echter stoffelijk gedetermineerd en de stoffelijke vorm is de voorwaarde om zich als mens te

realiseren niet alleen als individu maar ook als sociaal
wezen. Zijn omgeving is zijn decor, zijn klankbord.
Het bepaalt zijn thuis, zijn home. In zijn omgeving
moet hij zich als mens herkennen. Of die omgeving
een kasteel is, een woonwagen, een boot, zelfs een
bureel of een hotel, het doet niets ter zake, als hem
de ruimte wordt geboden, de openheid, de afzondering
om zijn eigen leven te leiden in alle gemoedsrust met
de vertrouwde dingen om hem heen.
Hier belanden wij opnieuw bij de menselijke schaal.
De bedenking dat de mens zich in de huidige gemeenschap heeft gelndividualiseerd, zijn interessegebied ver
buiten de vormelijke omgeving heeft uitgebreid mag
geen alibi zijn voor een gebrek aan humaniteit in die
omgeving.
Meer dan ooit heeft de mens er behoefte aan in een
samenleving waar het levensritme vaak tot haast onmenselijke hoogte wordt opgevoerd, de zenuwen tot
het uiterste worden op de proef gesteld. Het is geen
wonder dat de stadscentra ontvolken als men ziet wat
ermee gebeurt in naam van de vooruitgang, van het
modern comfort; als men ziet hoe de straten worden
verbreed, bomen worden omgehakt, rivieren dichtgegooid om nog meer verkeer toe te laten, nog meer
lawaai, nog meer luchtverpesting, nog minder veiligheid. Wijken worden met de grond gelijkgemaakt en
vervangen door buildings, appartementen ' de haut
standing' maar met een caricatuur van wooncomfort
(klachten over geluidshinder en gebrek aan privacy
worden als asociaal afgewimpeld). Stadsvernieuwing

heet men dat.
Wij leven in een tijd van spektakel. Stadsvernieuwing
moet dus ook spectaculair zijn anders is het niet van
de tijd. Voor ' Les Halles ' te Parijs werden waanzinnige projecten voorgesteld waar de pers verlekkerd
mee uitpakte. Gelukkig ontstond er tegen deze ' torens
van Babylon ' een storm van protest van mensen met
gezond verstand. Het gevolg was dat men inpakte met
de panache. Het laatst voorgestelde project liet de
bestaande oude wijk voor het belangrijkste deel onberoerd en stopte het overgrote deel van de nieuwbouw
onder de grond. Er gaan nu stemmen op om ook de
eigenlijke oude hallen te revaloriseren en een nieuwe
functie te geven waar ze oorspronkelijk als eerste voor
de bijl zouden gegaan zijn.
Dit voorbeeld is typerend in die zin dat enerzijds de
nood aan de stad, aan de oude vertrouwde vormen
wordt aangevoeld en anderzijds de mogelijkheid bestaat het leven te conditionneren op een plaats waar
dit tot nog toe voor onmogelijk werd geacht, tientallen
meter onder de grond. Hopelijk zal in dit voorbeeld
een precedent worden gezien en zullen ook in ons land
er lessen uit getrokken worden.
Op een ogenblik dat de techniek ons naar de sterren
drijft, ons laat overleven honderdduizenden kilometers
van deze planeet verwijderd, kunnen wij met deze
wonderlijke techniek nauwelijks meer doen voor ons
eigen environment dan om te hakken en neer te slaan
wat ons dierbaar is, is zij in onze onwennige handen
als een knuppel in de hand van Cain.

Diest ...rivieren worden dichtgegood...
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' De woning is onbewoonbaar ' verklaarde een Nederlands architect onlangs bij de opening van een modelwoning ' wanneer ze niet wordt aangevuld door de
straat, het groen, de speelplaats, etc...' De uitspraak
is voor een land zoals het onze belangwekkend. Bij ons,
mede door onze individualistische ingesteldheid, is de
belangstelling van de doorsnee Vlaamse ' bewoner '
bijna uitsluitend gericht op ' zijn ' woning.
Enig gevoel voor gemeenschapszin is bij ons zó onderontwikkeld dat elk pleidooi voor een positief leefmilieu
beschouwd wordt als een onbetamelijke inmenging in
andermans zaken.
In tegenstelling met het verleden heeft de complexiteit
van het moderne leven — weze het op stuk van het
verkeer en het lawaai, de industrialisatie en luchtbezoedeling, de vrijetijdsbesteding, de verstedelijking en
de landschapsschennis — zo een diepe invloed gehad
op het individu dat elk gemis aan gemeenschapszin
een beperking gaat betekenen in de vooruitgang van
de maatschappij en haar leefmilieu.
Door de industrialisering hebben zich vele organisaties
en complexen van gemeenschappelijke aard ontwikkeld.
Men denke enkel aan de uitvinding van de stoommachine en de spoorweg, aan de ontwikkeling van de
zelfontbrandingsmotor, de auto en het vliegtuig om
van daaruit de fantastische ontwikkeling te verstaan
op ons leefmilieu en bijgevolg op onze dagelijkse gewoonten.
Wij zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is dat
er in dit land door de overheid een algemeen beleid
zou worden geformuleerd waarin de essentie van de
stedebouwkundige filosofie op lange termijn duidelijk
zou gesteld worden. Onze achterstand van 50 jaar op
onze Europese buurlanden is beschamend.
Bij het uitblijven van enige stellingname inzake leefgebied zal de stedebouw een trieste zaak blijven, een
meccano voor onverantwoordelijken.
Want uit deze filosofie dient alles afgeleid te worden :
het aanmoedigen of het verbieden van de ongebreidelde
lintbebouwing, de differentiatie van motorische en
voetgangerswegen, de juiste densiteit van de woonwijk, het indijken van de rentabiliteitshonger van de
promotor, het besef dat de elementaire stedebouwkundige infrastructuur de taak is van de overheid en niet
van private geldschieters en uiteindelijk het inzicht dat
de eeuwige constante in elke stedebouwkundige probleemstelling ' de mens ' is.
Indien wij niet bij machte zijn perken te stellen aan
deze waanzinnige winstjacht dan worden al onze
mooie straten en pleinen omgevormd tot smalle, diepe,
donkere kuilen. Zon, licht, lucht worden onvoldoende,
het lawaai onhoudbaar, het groen vernield, het verkeer
onopgelost en levensgevaarlijk, parkings en bevoor77

Brussel
... De totale omzet in bouwvolume
voor de komende 30 jaar
zal gelijk worden aan hetgeen
verwezenlijkt werd gedurende
de laatste 6000 jaar...

... 6 miljard mensen...

radingsmogelijkheid onbestaand. Volumevergroting
zonder meer is geen vooruitgang ! ' Slum, semislum
and superslum, to this has come the evolution of the
city ', schreef Patrick Geddes.
Indien het beleid ons hiertegen niet beschermt dan is
stedebouw een ' legodoos ' in de handen van politiekers.
In dit verband kunnen wij ook de Franse socioloog
Maurice Duverger citeren : „ Le fond du probleme,
c'est que l'etat n'a pas actuellement des moyens suffisants pour imener a bien les grandes operations de
renovation urbaine qu'il entreprend. On ne peut pas
reconstruire tout un quartier de facon harmonieuse
sans faire prevaloir l'interet general sur la pression des
interets prives et sans etre degage des imperatifs de
rentabilite. On ne fait pas un urbanisme socialiste avec
des methodes capitalistes. A s'y obstiner, on aboutit
seulement a mettre la puissance publique au service de
quelques interets prives. Elle corrige certains de leurs
exces, mais elle donne a d'autres les moyens de s'epanouir, et Fon aboutit a des resultats deplorables ".
Is men anderzijds ook bewust dat men nu pas in het
beginstadium van deze massale en dolle aftakeling
verkeert ?
De problemen in de onmiddellijke toekomst zullen nog
veel complexer worden. Het is niet overbodig te herinneren .dat de statistieken van de wereldbevolking
dramatisch zijn. Tegen het jaar 2000 zal de wereldbevolking verdubbelen maar de bevolking van de eigenlijke grate centra, neemt nog sneller toe dan de wereldbevolking.
Enkele jaren terug op het Delos symposium hebben
internationale deskundigen verklaard dat de conurbaties die nu meer dan 1 miljoen inwoners tellen, en nu
een totale bevolking hebben van 370 miljoen, tegen het
jaar 2000 een bevolking zullen kennen van 2.600 miljoen. De totale omzet in bouwvolume voor de komende
30 jaar zal gelijk worden aan hetgeen verwezenlijkt
werd gedurende de laatste 6.000 jaar. Het rapport besloot met de volgende verwittiging :
„ If we continue along the present course, chaos will
prevail. All we can expect is the gradual extinction of
the settlements which exist today. What we think of as
a jungle today will be insignificant in magnitude and
complexity when compared with the settlements of
future".

1. DE VERSTEDELIJKING
Nooit in de wereldgeschiedenis is het probleem van
ruimtelijke organisatie van de menselijke gemeenschappen zo acuut gesteld geweest als tijdens de laatste
decennia. Dit wegens de massale verstedelijking welke
zich op wereldschaal voordoet en die voor het jaar
2000 het overwegend nederzettingspatroon op wereldvlak zal zijn.
Nochtans is de mens momenteel geenszins voorbereid
om deze gigantische overgang naar een overwegend
stedelijke wereld op een tijdspanne van amper een
halve eeuw op georganiseerde en beredeneerde wijze op
te vangen.
De oppervlakte van onze wereld bedraagt 510 miljoen
km2 . Theoretisch is overal leven mogelijk. Doch vooreerst is er reeds 361 miljoen km 2 zeeoppervlakte die
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Overal in de wereld groeien van oorsprong kleine
steden uit tot metropolen. Door de aaneenschakeling
van verschillende metropolen ontstaan ruimere megalopolissen. Indrukwekkende voorbeelden hiervan zijn
de noordoostelijke zeekust van de Verenigde Staten van
Boston tot Washington, waarin New-York alleen
reeds 1 . 4 miljoen inwoners telt; ook Noordwest-Europa
tussen het Ruhrgebied, de Randstad Holland, Parijs en
London gelegen, alsmede het gebied tussen Peking,
Shangai, Seoul en Tokyo kunnen reeds als megalopolissen worden betiteld.
Zelfs begint men de laatste tijd reeds te gewagen van
de ' ecumenopolis waarmee de verstedelijking op
wereldschaal wordt bedoeld 1 . De twintigste eeuw zal in
de geschiedenis van de mensheid gekenmerkt blijven
als de eeuw van een definitieve overgang van een overwegend landelijke naar een overwegend stedelijke
wereld.
De actuele verstedelijkingstendensen op wereldvlak zijn
de laatste jaren zo snel geweest dat algemeen kan verwacht warden dat omstreeks 1990 meer dan de helft
van de wereldbevolking in steden van meer dan 100.000
inwoners zal leven. Voor het jaar 2050 wordt geraamd
dat ongeveer 90 % van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal woonachtig zijn. In het jaar 1800
bestond er op de wereld geen enkele stad van 1 miljoen
inwoners. Thans zijn er 36 van meer dan 2 miljoen
inwoners, waarvan de 5 belangrijkste, New-York,
Tokyo, London, Parijs en Buenos-Aires, meer dan 7
miljoen inwoners tellen. In verscheidene landen zoals
Belgie woont meer dan een tiende van de .bevolking in
de hoofdstad.
Het probleem van ruimtelijke overbevolking ' is in
feite een probleem van ' stedelijke overbevolking gewarden.
De kleine en middelgrote steden zijn ruimer dan de
grate. Hoe groter een stad wordt hoe meer de commerciele en residentiele gebouwen in het centrum in
waarde stijgen en hoe dichter zij benuttigd worden;
dit tot een bepaalde dichtheidsgraad waar de nadelen
groter beginnen te worden dan de voordelen die door
de centrale Egging geboden worden. In de Randstad
Holland is er gemiddeld 400 m 2 oppervlakte ter beschikking per inwoner. In London bedraagt dit 250 m2,
in Parijs en ,Brussel iets meer dan 150 m2, in Kopenhagen 110 m 2 per inwoner.
Deze gemiddelden zijn ook weerom relatief omdat de
problemen van overbevolking zich ook op welbepaalde
plaatsen in het kader van de steden stellen. In Manhattan, het centrum van New-York zijn er woonbuurten,
waar per inwoner gemiddeld amper een m 2 ter beschikking staat.
Wanneer zich gedurende een drukke dag een 30.000
personen in het gebouw van de Staat New-York bevinden gebruiken zij ieder slechts 10 tot 15 cm 2 van
de wereldoppervlakte 2 .
Waar de verstedelijking de ruimtelijke behoeften op
beperkte oppervlakte concentreert doet inmiddels de
stijgende welvaart de ruimtelijke behoeften per inwoner nog toenemen. De mensen willen ruimer wonen,
in comfortabeler voorwaarden arbeiden; aan het verkeer worden grotere en snellere eisen gesteld, terwijl
ook de ontspanning dank zij de toename van de vrije

tijd een steeds ruimere terreinoppervlakte per inwoner
vergt.
Deze tendensen vooral hebben het competitief karakter
van de verschillende ruimtelijke functies in onze verstedelijkende gebieden aangewakkerd. Zelfs werd berekend dat in onze geiirbaniseerde landen de toename
van de ruimtelijke bezetting in sterkere mate te wijten
is aan de groter wordende ruimtelijke behoeften van
de bewoners, dan wel aan de bevolkingsaangroei.
Samen met de economische groei is er een gelijklopende toename van ruimte per inwoner die bij de
ruimtelijke behoeften tengevolge van de bevolkingstoename dient gevoegd te worden.
De aangroei van de ruimtelijke behoeften per inwoner
manifesteert zich in de verschillende sectoren van het
maatschappelijk leven.
Wanneer men bij de ruimtelijke behoeften voor de
huisvesting uitgaat van een woning per gezin is de
gezinsverdunning reeds een eerste faktor van relatief
Doxiadis : Ecumenopolis : Toward a Universal City.
E. Higbre : The Squeese : Cities without space, N. Y., 196o,
p. 15.
1

2

Voorbeeld van Macro-planologisch schema voor het meest
verstedelijkt gedeette van Belgie. Hierbij wordt een combinatie
voorgesteld tussen de bandstructuur en de hierarchisch
polycentrische structuur. Hiermee wordt bedoeld de spreiding van
uit te bouwen stedelijke centres volgens een hierarchisch
patroon dat vooral de hoofdassen van verstedelijking volgt.
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Dit schema past tevens in het kader van de feitelijke
verstedelijkingstendensen welke zich in de Noordwest
Europese megalopolis voordoen.
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lijnen zo worden geregeld dat deze optimaal, zonder
overbelasting, worden benuttigd. Reeds het contact met
de suburbane vestigingen kan er ons van overtuigen
dat langs die weg geen oplossing wordt gevonden voor
de technische psychische problemen in verband met de
woonomgeving; wij moeten bereiken dat onze achterkleinkinderen de school, de winkel, de bushalte kunnen bereiken _tangs voetgangerspaden die geen mechanisch verkeer kruisen; de inspanning welke alleen op
dit stuk moet worden gedaan zal leiden tot geagglomereerde vormen welke hun plaats niet vinden onder
historische patroonplattegronden.
De feiten welke in hoofdzaak de vorm van het toekomstige urbanisatiepatroon zullen bepalen, schijnen
in hoofdzaak te zijn : de bestaande toestand, de toepassing van een rationeel model, de nodige structurele
integratie, de nodige structuureenheid tussen afzonderlijke steden en urbanisatiepatroon. De toepassing
van een rationeel model moet in overweging nemen
het ideale model, de socio-economische implicaties welke hierin medespreken, de verkeersimplicaties, de spreiding van de verzorgingsfuncties. Dergelijke overwegingen doen ons wel inzien dat historisch verschillend
gestructureerde gebieden zoals b.v. onze Kempen, de
driehoek Brussel-Gent-Antwerpen, of de Hollandse
Randstad moeten evolueren naar verschillende gestructureerde urbanisatiepatronen. A priori zouden wij ons
kunnen voorstellen dat een urbanisatiepatroon in de
bestaande toestand gegroepeerd rond een stedenrug
zou evolueren tot een bandstad, dat een spinnewebpatroon in hetwelk ongeveer het theoretisch model van
Christaller gerealiseerd is zou uitgroeien naar een rationeel patroon gestructureerd met grote zeshoeken b.v.,
dat elders weer de basis van de herstructurering van
het patroon een kwadratisch raster zou zijn.
De modellen welke worden voorgesteld zijn in de eerste plaats afhankelijk van het formaat volgens hetwelk
zij worden gedacht, uitgedrukt in absolute afstandsverhoudingen. Zo kan een bandstad ook een ringstad zijn ; zie randstad Holland ; zo zouden ringstadelementen kunnen uitgroeien in een samengesteld schema van sterrevormige of, wat op hetzelfde kan neerkomen, zeshoekstructuren.
Een fundamentele eis is tevens dat de uitbouw van het
stelsel, by. door voortdurende bevolkingsopneming,
de leefbaarheid van de betrokken regio niet in het gedrang brengt, doch verbetert.
Algemene overwegingen welke moeten worden gemaakt in verband met een nodige spreiding van functies en de daarmede verband houdende equilibratie van
de verkeersstromen, leiden tot de wens al te geconcentreerde vormen te vermijden. Radioconcentrische stelsels moeten daarom beperkt blijven in afmeting. Alle
voorgestelde schema's moeten het contact vrijwaren
met het open landschap.
T.a.v. de toekomstige ontwikkeling van het urbanisatiepatroon als een entiteit die talrijke afzonderlijke
steden integreert, hebben wij niet alleen te beschouwen de aanlegmogelijkheden van het nieuwe, ook de
aanpassingsmogelijkheden van het bestaande historische. Voor de uitbouw zowel van het nieuwe als van
het historische domineert niet alleen het grote pa,troonmodel doch is de invloed zeer groot van het histo-

rische en van het fysische milieu.
In dit kader wordt de problematiek in overwegende
mate bepaald door de verkeersontsluiting welke zell
afhangt van het samenstellen van de localisaties van
woongebied, nijverheidszones, commerciele zones, scolaire, sanitaire, culturele uitrustingszones, enz. De bestreving van een zo dicht en zo ruim mogelijk cont. t
met vrije ruimten speelt ook een belangrijke rol.
Als hoofdtypes van stedelijke structuren resteren o.i.
uiteindelijk : de concentrische stad, de gespreide stad,
de lineaire stad, de organische stad, de stad op dambordpatroon. Een ringvormige stad kan een vorm zijn
van een lineaire sta,d, een ster- of vingervormige stad
is een vorm van concentrische stad.
Wij zoeken naar het schema dat best past bij een gegeven fysische basis, een reele historische infrastructuur, en ibij de concrete problematiek mits inachtneming van de essentiele principes van decentralisering
en optimale benuttigingsmogelijkheid
ovan de verkeerslijnen.
In Belgie werden tijdens het jaar 1968 over het gehelc
grondgebied gewestplannen opgesteld; deze gewestplannen werden gemaakt in het kader van ruimtelijk
vrij kleine decoupages welke een globaal overzicht van
het urbanisatiepatroon noodgedwongen buiten beschouwing laten. Dit initiatief, het gehele land te overdekken met gewestplannen, was meer dan nodig, al
ware het alleen om het hoofd te kunnen bieden aan de
meest voor de hand liggende problemen in verband
met de bescherming van de vrije ruimten. Er moest
vanzelfsprekend een einde komen aan de ge`improviseerde beoefening van de stedebouw in Belgie, aan de
hand van enkele losse bijzondere plannen van aanleg,
aan de hand vooral van talloze verkavelingen en van
een permanent voorlopig regime inzake behandeling
van bouwaanvragen. De maatregel der gewestplannen,
voor zover hij wordt voltooid, draagt uiteraard een
provisorisch karakter. Op deze eerste, slechts gedeeltelijk doeltreffende bezinningsfase, moet er een tweede volgen, deze van de overkoepelende voorzieningen
inzake streekaanleg. Dit is dan nog tenslotte een aspect
van de problematiek. In de zeer gedegradeerde toestand van de alom uitdeinende suburbanisatie, volgens
specifiek Belgische normen, moet vanzelfsprekend heftig worden ingegrepen. Het woonmilieu van onze nakomelingen moet zo zijn dat school, winkels, buurtuitrustingselementen kunnen worden bereikt langs veilige
netten voetgangerspaden die aansluiten tot werkelijke
structuurelementen van de plannen der agglomeraties.
Dit voorbeeld alleen toont ons aan dat op het microvlak ook alles te herstructureren is. Het is noodzakelijk dat de voorlopige woonperimeters voorgesteld
door de gewestplannen, zo spoedig mogelijk worden
vervangen door structuurbeelden welke een gunstige
ontwikkeling van de nederzettingen garanderen.
Het aanlegbeginsel van elk afzonderlijk structuurschema zou moeten kunnen worden ontleend aan een
streekaanlegschema dat het totale urbanisatiepatroon
bindt.
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Onvoorspelbaar

3. HET VERKEER

avoit4,04*W,

Sinds het Handvest van Athene wordt het verkeer als
een duidelijke en belangrijke functie van de menselijke
nederzetting onderkend. In 1933 heette het de verbindingsfunctie tussen wonen, werken en recreatie.
De destijds onvoorspelbare toename van het autopark,
die ieder thans ervaart in de groeiende verkeersopstoppingen, in de opoffering van wandelruimte voor wegverbredingen in onze stadscentra, en in het conflict
tussen het openbaar vervoer en het individueel autogebruik, kan de vraag oproepen in hoever het verkeer
nog langer als eenvoudig verbindend element kan aanzien worden. De tijd waar men eerst de woonzones,
dan nijverheid en dan de diensten plande, om dan pas
te onderzoeken welke de mogelijke verkeersverbindingen zouden kunnen zijn, is voorbij. De verkeersplanning wordt een duidelijk richtinggevend onderdeel
van de ruimtelijke vormgeving. De richtplannen van
Hamburg en Kopenhagen voorzien de wooneenheden
langs de door het openbaar vervoer gemakkelijk te
bedienen assen en remmen de urbanizering van de
tussenliggende zones af. De Zweedse satellietcentra
worden gebouwd op de metrolijn naar het centrum
(b.v. Stockholm voor Vallingby, Farsta, Skarholmen)
en langs een stadsautoweg. De recente new-towns in
Groot-Brittanie (b.v. Cumbernauld) en nieuwe stadseenheden (b.v. Lelystad in Nederland) hebben een
geleding die door een vlotte verbinding van de verkeersverwerkers zowel door openbaar als door individueel gemotoriseerd vervoer werd bepaald.
Waar vroeger het verkeer als enigzins afzonderlijke
sector aan het planconcept werd toegevoegd, staat het
thans werkelijk in het centrum van het planconcept
zelf.
De sterke toename van het verkeer en de afname van
het gebruik van het openbaar vervoer zijn ook in ons
land statistisch merkbaar. Het wagenbezit evolueert als
volgt : 150.000 wagens in 1947 270.000 in 1950;
480.000 in 1955; 750.000 in 1960; 1.150.000 in 1964
en 1.500.000 in 1966. De evolutie van de reizigers in
het Brusselse tramnet toont de andere zijde : in 1946
500 miljoen reizigers ; 295 miljoen in 1956 en 200 miljoen in 1967 ! De gevolgen hiervan zijn velerlei : tijdverlies bij de opstoppingen, enorme groei van de overheidsuitgaven voor betere wegeninfrastructuur, groeiende negatieve balans bij de exploitatiebedrijven voor
het openbaar vervoer en het opofferen van veiligheid
en menselijke schaal in onze steden waar de verkeersruimten buiten alle proporties de leefruimten aantasten. Hoe kan dit probleem in de toekomst worden opgelost ?
De toekomst op korte termijn laat een duidelijke ver-

slechtering van deze toestand voorspellen : het wegverke, ne2mt inderdaad in een versneld tempo toe.
De gemiddelde jaarlijkse toename was tussen 1955 en
1960 7 % en tussen 1960 en 1965 8 %. Met een autopark van 6 personen per voertuig evolueren wij snel
naar het huidige Zweedse gemiddelde van 3,4 en het
Amerikaanse gemiddelde van 1,8. De toename van de
intensiteiten geschiedt niet gelijkmatig over het hele
wegnet maar concentreert zich op enkele assen en om
de agglomeraties. Zelfs bij een versnelde uitvoering
van de wegenisprojecten kan het probleem niet worden opgelost. Voor bepaalde projecten kan zelfs de
vraag niet gesteld worden in hoever ze zelfs niet het
probleem zullen vergroten. Het is duidelijk dat een
wegenplan alleen slechts een (klein) hulpmiddel kan
zijn op korte termijn. Thans leven zovelen (ook overheidsinstanties) in een euforie. Het verkeersprobleem
is niet het probleem van nieuwe en bredere wegen, is
niet het probleem van hoe de mensen' uit hun wagen
naar het openbaar vervoer te lokken, maar is een probleem van beheersing van de verkeersverwekkers.
Hoe werkt men: in Belgie aan de oplossing ?
In het Ministerie van Openbare Werken is men vooral
begaan met het wegennet dat men tracht aan te passeri aan de motoriseringsvloedgolf. Er zijn globale
plannen (cf. plan 80 van Minister Van Audenhove,
het vijfjarenplan van Minister De Saeger), die hoofdzakelijk steunen op wiskundig uitgewerkte prognoses.
'Gelet op de intensiteit en de toename van de wegdrukte in het verleden zal deze in de toekomst verlopen als
volgt. De realisatie van dit plan geschiedt volgens
een urgentieschema dat de meest knellende punten van
nu tracht op te vangen door nieuwe of verbeterde wegen. Ook is politieke drukking iblijkbaar een belangrijke norm ! Dat in de totale investering van 41,3 miljard F (voor 1967), 22,4 miljard op de post Openbare Werken kwam, leert ons het belang van dit Ministerie en dwingt een land tot een gewetensonderzoek
over de vraag in hoever deze investeringen werkelijk
een oplossing zullen bieden. Indien een bepaalde politiek een drukke verkeersweg die bovendien ,bebouwd
is ontdubbelt door een nieuwe weg en door een andere
politiek deze weg op zijn beurt wordt volgebouwd,
is de gemeenschap benadeeld ten voordele van de enkele particulieren die hun stukje grond gevaloriseerd
zagen.
Het probleem van de agglomeraties wordt vooral door
het Ministerie van Verkeerswezen benaderd. De metroplannen en de stadsautowegen van de hoofdstad
ressorteren onder dit departement. In 1967 zouden in
de agglomeratie 660.000 mensen werken. In 1975 zou
dit volgens een vanuit het verleden doorgetrokken

voertuig

voetganger
fiets
motorrijwiel
personenwagen
bus
tramstel (vrije baan)

aantal personen
1
1
1
1,2
55
200

nodige verkeersruimte per persoon
0,75 M 2
6,7
18,0
30,0
3,2
2

trend 800.000 worden, waarbij van 145.000 nieuwe
werknemers 92.000 in de agglomeratie of de randgemeenten zouden komen wonen. Als deze nieuwe
92.000 actieven met hun gezinnen even verspreid als
thans rond Brussel gaan uitzwermen en aldus met de
eigen wagen naar Brussel moeten komen werken (de
werkgelegenheid wordt immers in het centrum zelf
gepland !) wordt het nut van de zo lovenswaardige
investeringen van dit Ministerie (d.w.z. van alle Belgen) langs een andere zijde weer geneutraliseerd. Ook
bij de N.M.B.S. zijn hervormingen aan de gang ter rationalisatie van het net. Er wordt gedacht aan snelle
lange afstandsverbindingen (200 km per uur), het
toekennen van een belangrijke voorstadsfunctie van
het spoornet, enz... De verregaande rationalisatie bij
spoorwegen, buurtspoorwegen, en intercommunale
trammaatschappijen kunnen niet baten : het aantal
reizigers daalt, het deficit groeit. Zolang immers de
planning van infrastructuur en openbaar vervoer de
inplanting van de verkeersverwekkers zoals woonzones, tewerkstellingsplaatsen, enz... achternahinken zal
het openbaar vervoer in de concurrentie met het prive-vervoer verliezen. Het is onmogelijk de ongeorden de inplantingen van huisvesting, nijverheden en diensten door openbaar vervoer te bedienen. Deze vicieuze
cirkel, waarbij het toenemend prive-personenvervoer
zichzelf en het openbaar vervoer knel zet zal verder
doorgaan zolang het verkeersprobleem niet bij de planning zelf wordt betrokken. Ook de stadsbesturen zelf
doen aan. verkeersplanning. Deze planning is meestal
onsamenhangend. Ten eerste ontbreekt het vaak aan
samenhang tussen de door de verschillende gemeenten
van een agglomeratie voorziene plans, wat zonder een
agglomeratiecommissie met beslissende bevoegdheid
bijna onvermijdelijk is. Ten tweede streeft elke stad
in ons land naar een maximale aantrekking van werkgelegenheid zonder dat de verkeersweerslag wordt in
acht genomen. Het financieel belang op korte termijn
gemoeid met het aantrekken van tewerkstelling weegt
voor de meeste gemeentebestuurders op tegen de veel
grotere uitgaven die de nodige verkeersinfrastructuur
vergt voor de bereikbaarheid van die tewerkstellingscentra. Bovendien ziet het er naar uit dat onze stads87

de nochtans belangrijke overheidsinspanningen: hun
effect missen omdat ze niet gekaderd zijn: in een integraal planmodel.
Elementen van oplossing
a. vanuit een planologische optiek

centra — waaronder velen in ons land een reele historische waarde bezitten zullen herschapen worden
in autoparken, t.w. enerzijds brede stadsautowegen om
de eigenlijk zeer korte spitsen te verwerken en anderzijds uitgestrekte parkings voor het acht-uur stilstaand
verkeer. Wat de centra gezellig en levendig maakt en
in functie stelt van de voetganger wordt zodoende
verminkt : stadslanen buiten schaal, afbraak van merkwaardige gebouwen, schending van straten uit de vorige eeuwen met hun zo typisch gabariet, door het vervangen van oude woningen door torengebouwen, het
verdwijnen van pleintjes, kortom het aantasten van de
menselijke schaal en de typische stedelijke leefbaarheid.
Deze politiek is niet alleen te betreuren vanuit het
standpunt van de menselijke schaal maar impliceert in
zich eigenlijk een uitnodiging tot een cumulatief groter wagengebruik. Mits integrale planning lenen onze
steden zich tot veel menselijker oplossingen, waar het
woonklimaat wordt hersteld en waar de bezoeker als
voetganger rustig van de specifiek stedelijke functies
kan genieten. De bestaande ontwerpen, in zich misschien technisch voor kritiek vatbaar, kunnen enkel
gerealiseerd worden indien zij door een maximale
vloeroppervlakte tegenover een minimale grondoppervlakte de hoogst mogelijke winstmarge voor de privesector opbrengen. Dat de overheid voor de verwerking van het verkeer door deze iblokken ontstaan aan
de andere kant miljoenen moet uitgeven interesseert
niemand.
Men is zich in Belgie wel duidelijk bewust van het
verkeersprobleem. Er worden door verschillende instanties heel wat inspanningen gedaan. De pers als
spiegel van de publieke opinie komt herhaaldelijk terug op de verkeersproblematiek, terwijl de infrastructuur zelfs soms als symbool van politieke groepen
wordt vooropgesteld (cf. de Vlaams-Waalse symboliek rond de E 3 - route de Wallonie). En toch gaan
de verschillende specialisten akkoord over het feit dat
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Een eerste vereiste voor een degelijke oplossing bestaat
in het beheersen of tenminste kennen van de toekomstige verkeersverwekkers. Zolang de spreiding van urbanisatiezones louter aan de toevallige ijver van een bepaald gemeentebestuur, of door de lage grondprijzen
omwille van de minder goede ligging of door andere
onberekenbare factoren wordt bepaald, wordt het uitwerken van een integraal verkeersplan onmogelijk. In
het richtplan voor ruimtelijke ordening moet zowel op
nationaal als op gewestelijk vlak de verkeersplanning
geIncorporeerd worden.
Een eerste voorbeeld dat deze lacune illustreert is de
evolutie van de verkeersrelatie tussen Antwerpen en
,Brussel. Tussen 1955 en 1965 evolueerde deze relatie
van 20.000 voertuigen per da,g naar 39.000. De toename versnelt en om 100.000 voertuigen te kunnen opvangen wordt een autoweg van 12 rijstroken gebouwd
tussen Antwerpen-Mechelen-Brussel. Ook overweegt
men de bestaande rijksweg over Willebroek uit te bauwen tot een weg met capaciteit van 54.000 voertuigen.
Ook zoekt men naar een ontdubbelingsmogelijkheid
voor de spoorlijn Antwerpen-Brussel, die eigenlijk als
voorstadsvervoer zou moeten fungeren voor de geurbaniseerde as Antwerpen-Brussel. Indien nu deze
zone verder ordeloos wordt opgevuld met huisvesting
en nijverheidslinten, wordt een oplossing wel duidelijk onmogelijk. Hiervoor moet een richtplan worden
aangehouden waarbij alleen die woonkernen een stimulans krijgen die door openbaar vervoer vlot kunnen
bediend worden.
Een tweede voorbeeld is de Brusselse agglomeratie.
Veel studiegroepen opteren voor een afremmen van de
Brusselse randzone door het opvangen van de uitbreiding ofwel in nieuwe satellieten (plan-Afpha) ofwel
door het verstevigen van bestaande randsteden (Leuven, Aalst, Wavre, Braine-l'-Alleud...). Het tussenliggend gebied zou dan voor groen en landbouw gereserveerd worden. Het ringvormig uitbouwen van de
agglomeratie wijst het pendelverkeer of op de eigen
wagen met de bekende gevolgen. Bovendien gaat de
concentratie van de verkeersverwekkers, waaronder
vooral de tertiaire sector steeds verder. De vestigingsvoorwaarden van deze centrale vestiging zijn voor de
prive-sector. De enorme kosten die uit deze concentratie voortvloeien zijn te betalen door de overheid (infrastructuur, openbaar vervoer, enz.). Van plannen voor
,

ruimtelijke ordening in een ruim kader komt niet veel
terecht. Ondertussen gaat de concentratie van de verkeersverwekkers verder : administratieve wijk en Manhattan-project te Brussel, nieuwe kantoorbuildings in
Antwerpen-stad, e.a.
Een nationaal richtplan kan de verkeersverwekkers
spreiden volgens een vast planmodel waar alle facetten in rekening worden genomen zoals de prive-kosten,
de overheidsinvesteringen rechtstreeks en onrechtstreeks, het behoud van menselijke schaal in de stad, de
technische mogelijkheden, de complementariteit openbaar en prive-vervoer, enz.
b. vanuit een organisatorische optiek
De infrastructuur moet gepland worden samen met de
andere sectoren van het plan. Dit kan niet geschieden
door ,een ministerie. De kennis van de toekomstige
verkeersverwekkers is bijna de zaak van alle ministeries : Middenstand (distributie en diensten), Economische zaken (nijverheidszones), Huisvesting en gezin
(bediening en verzorging woonwijken), Openbare
Werken (uiteraard) enz. Een wiskundige extrapolatie
van e'en soort verkeersstroorn mag niet de basis zijn
van een wegenplan.
De verkeersmedia zelf lopen ook sterk door elkaar.
Het openbaar vervoer en het prive-vervoer zijn complementair. De vraag kan gesteld worden in hoever
zelf niet het semi-openbaar vervoer (taxis) in ons land
op een beterkope manier kan worden ingeschakeld.
Het taxisysteem van verschillende Oosterse landen
lijkt hiertoe wel geschikt : vaste taxiroutes, waarbij de
taxi volgeboekt wordt voor de afstanden die de klanten wensen. De ruimtebenuttiging op de weg per persoon is hierdoor merkelijk minder; de kosten voor de
klant lager en de rendabiliteit voor de uitbater hoger.
De autosnelweg, de snelwegen, de plaatselijke distributiewegen e.a. zijn onderling complementair, alsook
de rijkswegen, de provinciewegen en gemeentewegen.
Een markant voorbeeld is wel dat het Rijk of de Provincie wegen aanlegt voor het verkeer, die nadien door
de gemeenten om meestal politieke redenen worden
volgebouwd en aldus tot woonwegen degraderen.
Naast een ruimtelijke integrale aanpak (nl. verkeer is
een functie van' de verkeersverwekkers) is derhalve een
organisatorische globale visie nodig.
De tijdsdimensie waarop thans gepland wordt is wellicht te kort. Het vastleggen van traces dient niet te
geschieden over vijf of den jaar, maar wel over minstens twintig jaar. In de toekomst kunnen de voorziene
wegen dan gerealiseerd worden naar gelang van de
noodwendigheden. De aanleg van de andere functies
(woongebieden, nijverheids- en distributie-dienstzones,
recreatiecentra, enz.) kunnen dan meer zinvol geschie-

den en onmiddellijk kaderen in een (toekomstig) verkeersschema. De moeilijkheden die thans onder meer in
de gewestplannen naar voor komen, spruiten vaak
voort uit een losse ontwikkeling van de verschillende
functies : veel wegenplannen kunnen nergens elders
meer gepland worden dan door woongebieden. Dit
dient vermeden.
Het vrijhouden van de geplande maar niet onmiddellijk te realiseren traces zal juridisch en menselijk wel
moeilijkheden stellen. Prive-belangengroepen, hierin
vaak ,bijgestaan door gemeentebesturen werken dikwijls actief om het non-aedificandi statuut van bepaalde wegen zo vlug mogelijk te vernietigen of ze als
bouwgrond te laten onteigenen omdat de gronden op
deze traces als niet rendabel worden beschouwd. Deze
acties worden, via politieke weg trouwens meestal met
succes bekroond !
c. vanuit sociaal-psychologische optiek
Een reeks sociaal-psychologische instellingen van de
b2.volking kunnen een goede integratie van een verkeersplan in de weg staan. De verwarring van woonstraten met verkeersstraten, het verkeerdelijk zoeken
van privacy door afgelegen bebouwing waar de bediening moeilijk en kostelijk is, en vele andere elementen
veroorzaken voor een goed plan vaak moeilijkheden.
In het buitenland bestaan heel wat voorbeelden, waar
de behoefte aan privacy, een duidelijke hierarchische
structuur van de wegen en de bundeling van het woongebied naar voor komen (wijk Halen van de architectengroep Fiinf ; Nord-Weststadt-Frankfurt, enz.). Veel
van deze vooroordelen steunen echter op materiele
mogelijkheden gegroeid uit ons erg liberaal wetsbestel
en rechtspraak en de hieruit gegroeide vermogenrechterlijke toestand. Hoewel verworven rechten moeilijk
kunnen worden aangetast, kan een degelijk systeem
van bodembeleid waarvan ook in ons land voorstellen
voor bestaan, een grondige wijziging brengen.
Besluit
1. Het verband tussen het verkeer en de ruimtelijke
vormgeving is in feite veel sterker dan in ons land
wordt gepratikeerd. Verkeer en vervoer is een essentieel onderdeel van elk planconcept.
2. De plannen van de overheid ter zake zijn
- te veel verspreid over verschillende inhoudelijke
departementen met te weinig onderling structureel
contact;
- te weinig hierarchisch gebonden over rijk, provincie en gemeenten;
— over een te korte termijn gepland en terreinreservering over minstens 20 jaar is nodig.
3. Bodembeleid zal noodzakelijk zijn om te komen
tot een geintegreerde verkeersplanning.
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Deze open georganiseerde
grondspeculatie... is noodlottig.

4. HET STEDEBOUWKUNDIG BELEID, DE
GRONDSPECULATIE EN HET BODEMBELEID

Iedereen is er nu wel stilaan van overtuigd dat Belgie
het land van de grondspeculatie is.
Men vindt het voor de hand liggend dat prive-belangen op een arbitraire manier worden bevoordeligd ten
nadele van de samenleving. Getuige daarvan de 20 a 30
verdiepingen tellende appartementstorens die overal
als paddestoelen uit de grond rijzen.
Dat het verkeer aldus onoplosbaar wordt is onbelangrijk, dat de schaal, het karakter en de skyline van een
stad aldus verknoeid worden, denken wij even aan de
Europatoren te Oostende en aan de hoogbouw naast
het Begijnhof te Leuven, wimpelt men of als een acafaut realiser un urbanisme a l'echelle
humaine, c'est-a-dire a partir de la maison,
de la famille, de l'homme et non a partir
des infrastructures. Il convient donc
que les conditions d'habitations ne soient
pas predeterminees par le trace des
infrastructures et les implantations d'equipements collectifs.”
M. Roland Nungesser, Secretaire d'Etat
franfais au Logement

Il ne s'agit plus d'inviter les usagers
prendre possession des batiments construits
sans les avoir prealablement associes a ce
processus qui les concerne tous...
Le Monde

... la toute-puissance des promoteurs uniquement soucieux de rentabilite, l'incompetence
bornee de ceux qui sont responsables du
secteur public de la construction paralysent
le dialogue indispensable entre l'architecte
et le public, rendent pratiquernent
impossible toute bonne architecture,
interdisent meme toute apprehension rationnelle des problemes qu'elle pose dans la
societe d' aujourd' hui.
Andre Fermigier,
Le Nouvel Observateur
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demische argumentatie die een normale evolutie remt.
Dat de zinloze densiteitsverhoging noch aan de normale woonbehoeften voldoet noch aan sociologische of
ecologische wetten beantwoordt wordt sterk onderschat. De elementaire principes van bezonning, belemmeringshoeken, herkenbaarheid, ruimtebeleving, worden als stof onder het tapijt geveegd.
Verder stelt men meestal ook vast dat vele gekke prestige gewrochten (in de toeristische zones is dit zo) er
kornen om aan de behoeften van de tweede woning te
voldoen, daar waar meestal in dezelfde streek het probleem van eerste woning voor de mensen van die
streek nog niet is opgelost.
Dit alles is voor een groot deel te wijten aan een Belgische kortzichtigheid en mede daardoor aan een onvoldoende wetgeving inzake grondbeleid en stedebouw. Onze buurlanden kennen sedert ruim een halve
eeuw een uitgebreide wetgeving op stuk van de stedebouw : Zweden kent Naar eerste wetten op St.edebouw
in 1874, Nederland in 1901, Engeland in 1909, Frankrijk in 1924.
Belgie kent slechts een eerste Besluit in 1940, getroffen door de secretarissen-generaal, en een Besluitwet in
1946. Deze besluiten konden niet dienen voor een definitief beleid. Pas op 12 april 1962 verscheen na bewogen discussies het eerste wetsontwerp van 8 april
1959 tot de organisatie van de Stedebouw in ons land.
Vergelijkt men nu onze wet met de 20 jaar oudere Engelse ' new town and country planning bill ' van 1947
en de Zweedse ' Bouwwet ' van 11 juni 1947 (die een
opvallende gelijkenis vertonen), dan zien wij dat onze
wet een preventieve, negatieve prescriptiewet is gesteund op het kleine perceel.
Daarentegen geven de buitenlandse wetten in de handen van de stedebouwkundigen, belast met de conceptie van nieuwe steden of met de uitbreiding van bestaande steden, een daadwerkelijk instrument van beleid. Enkele passages hieruit volstaan om dit te begrij" If the minister is satisfied, after consultation with
any local authority who appears to him to be concerned, that it is expedient in the national interest that
any area of land should be developed as a new town
by a corporation established under this Act, he may
make an order designating that area as the site of the
proposed new town."
en verder :
" The development corporations have the right to acquire, hold, manage and dispose of land and other
property, to carry out any business or undertaking in
or for the purpose of the new town or for the purpose
incidental thereto".
Onze wettekst is enkel positief waar hij zegt dat algemene en bijzondere plans van aanleg kunnen opge-
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steld worden. Doch de ondervinding leert dat de uitwerking hiervan ondermijnd wordt door tal van neveninvloeden, zodanig dat deze wetgeving aanleiding
geeft tot zeer oppervlakkige, schematische en academische uitwerkingen, die wegens gemis aan diepgaande
coordinatie tussen de stedebouwkundige en de betrokken partijen, degenereert in een zielloos geklaag.
Anderzijds hebben ook de meeste stedebouwkundige
voorschriften vervat in de A.P.A.'s en B.P.A.'s weinig
betrekking tot de stedebouw maar usurperen eerder het
domein van de architectuur, zodat dan hier de vindingrijkheid verlamd wordt en het conventionele aangemoedigd. De afwezigheid van enig inzicht en nationaal beleid op stuk van stedebouw veroorzaakt dan natuurlijk mistoestanden op allerlei gebied. De grondprijs steeg in Belgie gedurende de laatste 14 jaar met
ongeveer 140 %, terwijl de index van de kleinhandelsprijzen gedurende dezelfde periode met 31,9 steeg.
In het Gentse werd in de periode 1962-66 vastgesteld
dat er verkavelingen werden toegestaan voor 15.000
percelen waarvan er slechts 1.600 tijdens deze periode
bebouwd werden, dit is iets meer dan 10 %.
In het arrondissement Brugge waren er op 15 april
1966 vergunningen voor 13.307 kavels en slechts voor
3.140 daarvan werd er een bouwvergunning afgeleverd.
Deze open georganiseerde grondspeculatie voorzien in
de wet van 29 maart 1962 art. 56, 57 en 58 is noodlottig.
Verder is het zo dat deze verkavelingsplans niet onderworpen zijn aan een stedebouwkundig regime van
de B.P.A. Aldus verkiezen de gemeentebesturen vanzelfsprekend de procedure van de verkaveling boven
die van de B.P.A.
Lintbebouwing, wilde bebouwing, het ordeloos vol-
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groeien van ruimten met bouwwerken die niet eens
aanspraak kunnen maken op een verdienste van goede
smaak, ziedaar het zeer betreurenswaardige resultaat
van een niet te verschonen onbedachtzaamheid..."
,, Het wordt meer dan tijd dat de overheden en de enkelingen de toestand kordaat onder ogen nemen. Wat
wij thans meemaken is als een aanslag op de gemeenschap, op de maatschappij die wij vormen"... aldus de
Gouverneur van West-Vlaanderen op zijn openingsrede
van de gewone zitting van de Provincieraad op 1 oktober 1966.
Omwille van deze situatie en tevens van de ongebreidelde verhoging der bouwkosten die evenmin de curve van de index der kleinhandelsprijzen volgen, zal
Belgie zeer binnenkort met een woningnood geconfronteerd worden.
In de woningbouw is het inderdaad zo, dat de investering die een normale winst moet opbrengen niet meer
kan betaald worden door normale inkomens gekoppeld
aan de index der kleinhandelsprijzen, precies omdat de
curven van de grondprijzen en de bouwkosten niet
meer evenwijdig lopen en de kloof daartussen steeds
maar groter wordt. De subsidiering van de woningbouw door de Wet de Taeye en de Wet de Riemaecker
getuigt van een struisvogelpolitiek. In plaats van de
situatie aan de bron te saneren moedigen zij het spelletje van de promotors en grondspekulanten aan. Wij
menen dat onze ingesteldheid t.a.v. onze ' percelenstedebouw ' grondig moet herdacht worden. Het perceel
is immers de vijand van de stedebouw.
Het perceel, ' de heilige koe van de Belg moet in
dienst gesteld worden van de samenleving. Alle beschaafde landen waar ernst gemaakt is met stedebouw
en waar bevredigende oplossingen voor het woonmilieu van de imens gevonden zijn hebben een bepaalde
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vorm van municipalisatie van de grond aanvaard en
herdenken ernstig de begrippen van het eigendomsrecht.
Stedebouw heeft geen kans van slagen zo het essentieel erbijhorende - begrip bodembeleid afwezig
blijft. Wij kunnen niet aanvaarden dat willekeurige
eigenaars door het toeval en op een onproductieve manier rijk worden bij middel van investeringen gedaan
door de gemeenschap. Wetten die de gronden mobiliseren ten voordele van de ganse 'bevolking zijn dus de
enige uitweg indien wij ernst willen maken met stedebouw, woningnood willen vermijden en een leefbaar
woonmilieu willen scheppen. Een vraag omtrent dit
gebrekkig bodembeleid werd door volksvertegenwoordige Verboven op 23.11.65 aan de Minister van Openbare Werken gesteld. Deze vraag karakteriseert
het hele probleem. Ook het antwoord van de Minister
stelt het probleem zeer scherp.
Het probleem gesteld door de abnormale verhoging
van de grondprijzen trekt de aandacht van alle betrokken gezagsorganen. Vele juridische studies in dit verband zijn in verscheidene middens aan dit probleem
gewijd, maar telkens stuit men op een schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheid die erop neerkomt dat alle
voorziene maatregelen de kern zelf van de instelling
van onze maatschappij aantasten."
Indien dit zo is, (en wij gaan inderdaad met de Minister akkoord dat het zo is), dan moeten onze instellingen grondig gewijzigd worden. De instellingen zijn
er voor de mens, niet de mens voor de instelling.
Wil men dus de menselijke nederzetting op een aangepaste wijze doen beantwoorden aan de eigentijdse
behoeften en noden, dan zullen de planologie en de architectuur of de engineering niet in staat zijn de juiste
oplossingen voor te stellen en tot uitvoering te doen
brengen, indien geen grondige wijzigingen worden
aangebracht aan de traditionele juridische, administratieve en financiele structuren die op dit ogenblik de
bodembezetting beheersen.
De ontwerper blijft in een keurslijf steken van contingenties en beperkingen ; de aanlegplannen en projecten van enige omvang blijven vaak in de kartons rusten of worden zo misvormd door de invloed van talrijke private belangen, ivoren torentjes, individualistische visies, gebrek aan coordinatie, administratieve
hinderpalen, enz...
Het basisprobleem op dit terrein is dit van het grondbeleid. Iedereen aanvaardt zo stilaan dat ruimtelijke
ordening in mindere of meerdere mate noodzakelijk
is. Met het individualisme dat ons kenmerkt ervaren
wij die noodzakelijkheid telkens onze eigen belangen er baat kunnen bij vinden.
Wij wensen dat de voorschriften van ruimtelijke orde92

ning en stedebouw zouden toegepast worden op onze
gebu.ur, wij aanvaarden echter zeer moeilijk dat stedebouwkundige voorschriften ook onze eigen heilige
rechten zouden aantasten. De publieke opinie is nochtans onder bepaalde opzichten gevoelig geworden aan
zekere aspecten van de planologie. De landbouwer die
zijn bedrijf wil organiseren en zijn brood moet verdienen met bewerken van zijn grond, wenst beveiligd
te worden tegen grondroof en grondverspilling. Maar
daar t.o.v. staat de landbouwer die zijn bedrijf wil stilleggen en goede land- of tuinbouwgrond aan de gemeenschap wil onttrekken om de speculatieve baten
van een woningbouw-verkaveling te kunnen opstrijken. De handelsreiziger of de zakenman of in het algemeen ieder persoon die met een wagen rijdt wensen
dat men door de ordening, van het grondgebied tot
een oplossing komt van de verkeersopstoppingen en
de parkeermoeilijkheden. Doch welk lot krijgen de
projecten van stadshernieuwing en welke lijdensweg
moeten de traces van de verkeerswegen ondergaan,
vooraleer alle invloeden uitgeschakeld zijn van degenen die toch maar een onteigening willen vermij den.
De gemeentelijke overheid is zich wel bewust van de
veiligheidsproblemen langs ,de boon, en van de gevaren van de lintbebouwing langs wegen die hoofdzakelijk een verkeersfunctie vervullen, maar omwille van
het geld dat de gemeentelijke verhaalbelasting kan opbrengen wil men in de eigen gemeente de lintbebouwing verder stimuleren. De bouwmaatschappijen voor
de sociale huisvesting hebben wel de vrome wens eigentijdse goed uitgeruste woonwijken te creeren, doch
zijn in hun kredietmogelijkheden beperkt en moeten
een loge kostprijs nastreven door bij voorkeur de slechte lokalisatie te kiezen. De lokalisatie van de private
verkavelingen en de saneringen van de stadskernen gebeuren zonder coordinatie of globaal inzicht en worden niet geleid door een visie maar door de toevallige
belangen van verkavelaars en promotors.
.Er is inderdaad belangstelling voor de ruimtelijke ordening op dit ogenblik, soms enkel om er aan te ontsnappen en intussen ,drijven wij verder .naar een structuurloze chaos. Nochtans beschikken wij sinds de wet
van 29 ma.art 1962 inzake ruimtelijke ordening, eindelijk over een duidelijk rechtssysteem waarin de ordening van het nationaal grondgebied, van de streken,
van de gewesten en van de gemeenten bij middel van
plannen voorzien wordt.
Deze ordening moet opgevat worden, zowel vanuit
economisch standpunt als van sociaal en esthetisch
standpunt, als vanuit het standpunt het natuurschoon te
bewaren. Wij waren aldus samen met Thailand het laatste ontwikkelde land dat een definitieve regeling terzake trof. Een andere vraag is echter wanneer deze wet

„A qui profite la ville ?
A qui appartient la ville ?
S'achete-t-elle ?
Se vend-t-elle ?
Chacun de vous l'a faite.
Chacun de vous la fait sous les jours.
Elle vous appartient de fait.
Pourtant certains en font un objet de profit,
Pachetent, la vendent par petits morceaux,
la reconstruisent.
Pour qui ? Pour ceux qui peuvent acheter
cher.
Les citadins sont des objets de profit.
On les de place, on les de Porte
.felon les besoins, selon le prix du terrain,
selon le prix qu'ils peuvent payer...
Vous voulez profiter de votre ville ? Payez
ou partez
Le Monde

Rien n'aura change taut que les ministeres
choisiront leurs architectes comme des
bretelles : pour leur souplesse.
Andre Fermigier,
Le Nouvel Observateur

van 29 maart 1962, waarvan na 7 jaar nog niet alle uitvoeringsbesluiten getroffen zijn een volwaardige invloed zal gekregen hebben.
Een andere vraag is ook, wanneer in toepassing van
deze wet degelijke streekplannen, gewestplannen, gemeentelijke plannen van aanleg bindende kracht zullen
gekregen hebben.
Maar als deze plannen met bindende kracht voor het
hele grondgebied zouden aanwezig zijn, dan nog zou
de verwezenlijking van de stad van morgen niet mogelijk zijn. Plannen van aanleg geven enkel aan welke
bestemmingen toegelaten zijn en onder welke voorwaarden. Zij werken eigenlijk louter negatief omdat
zij de verkeerde bestemming theoretisch althans tegenhouden. Zij garanderen echter geenszins dat de verwezenlijking van de voorziene bestemming ook werkelijk
door de toevallige eigenaar zal of kan nagestreefd worden. Ruimtelijke ordening volstaat dus niet om ook
werkelijk tot de realisatie te komen. Daartoe is bodembeleid nodig. Het bodembeleid kan' bepaald worden als een systematische aktie om door een geheel
van maatregelen te beogen dat .de meest geschikte
gronden, op het geschikte ogenblik, tegen billijke
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voorwaarden: de aan het algemeen welzijn beantwoordende bestemming zouden krijgen. Ruimtelijke ordening en grondbeleid vormen een tweeluik : ze horen
altijd samen. De praktische uitvoering van de ruimtelijke ordening kan slechts gebeuren langs het grondbeleid.
De grond waarop wij leven kan niet vermenigvuldigd
worden en toch groeit de bevolking bestendig en stijgen in onze moderne tijd, de behoeften aan grond
voor allerlei doeleinden, ook per persoon. In deze omstandigheden kan het niet meer aan de willekeur van
de enkeling worden overgelaten wat met de grond gebeurt. De overhead heeft tot plicht een beleid te voeren waarbij ieder deel van het grondgebied gebruikt
wordt op een wijze die het best in overeenstemming
is met het algemeen welzijn. Dit geldt niet alleen voor
de eigenlijke woonruimten doch ook voor alle andere
leefruimten : groen en recreatie, verkeersinfrastructuruur, landbouw, industrie, gemeenschapsuitrusting.
Dit bodembeleid bestaat op dit ogenblik niet in cos
land. De wet van 29 maart 1962 zwijgt erover in alle
talea. In de sector huisvesting waar de grondspeculatie
zich het sterkst laat voelen bestaan weliswaar een aantal instellingen die in het kader van hun mogelijkheden lofwaardige pogingen verrichten om aan de noden
van de sociale huisvesting te beantwoorden. De middelen van de N.M.H. en de Nationale Maatschappij voor
Kleine Landeigendom zijn echter te beperkt en de
werkorganisatie van deze instellingen die versnipperd
zijn in een aantal zelfstandige lokale of gewestelijke
maatschappijen is niet aangepast om van een werkelijke bodem- of huisvestingspolitiek te kunnen spreken.
Deze, instellingen zijn enerzijds afhankelijk van empirisch opgevatte grondaankoopvoorstellen die van de
lokale maatschappijen uitgaan en anderzijds van de
noodzakelijkheid de prijzen van de grond te drukken.
Dit heeft als gevolg dat meestal de interessantste gronden niet kunnen aangekocht worden. Bovendien beschikken deze instellingen slechts over beperkte financieringsprogramma's die aan de jaarlijkse budgetten
gebonden zijn, zodat het aankopen van gronden op
halflange en lange termijn praktisch onmogelijk is.
Het is vaak voorgekomen dat bij de uitbreiding van
vroeger gebouwde sociale woonwijken, deze vennootschappen bij nieuwe grondaankoop de meerwaarde
hebben moeten bijbetalen die door hun eigen activiteiten veroorzaakt werden.
De noodzakelijkheid de beschikbare kredieten voor
huisvesting te verdelen over een hele reeks erkende
vennootschappen heeft tot gevolg dat een aantal niet
leefbare, onvoldoende uitgeruste, onvolledige woonentiteiten zijn ontstaan. Deze niet geintegreerde groepen

bieden bovendien het gevaar, dat ingevolge de inkomstengrenzen gesteld om een volkswoning te mogen bewonen een segregatie ontstaat, die zich in de yolksmond concretiseert door de pejoratieve benamingen
die men aan dergelijke wijken vaak geeft.
Sinds enkele jaren zijn een aantal intercommunale verenigingen ontstaan die o.m. ook het bodembeleid als
voorwerp van hun activiteiten hebben genomen. Deze
verenigingen spannen zich gewoonlijk in om in aantal gemeenten goedkopere bouwgronden ter beschikking te stellen van individuele bouwers. Hoewel deze
intercommunale verenigingen over andere financieringsbronnen beschikken dan de Nationale Huisvestingsinstellingen zijn hun middelen uiteraard ook niet
onbeperkt en kunnen zij in verhouding tot het aantal
aangesloten gemeenten slechts zeer gedeeltelijk aan de
behoeften inzake huisvesting of industrievestiging beantwoorden.
Wel zal de individuele woningbouwer bij de aankoop
van een perceel grond kunnen genieten van een lagere
prijs, de zogenaamde grossistenprijs, doch de voordelen van het systeem zijn praktisch tot dit ene punt
beperkt. Van een goed opgevatte integratie in een grotere

leefgemeenschap, van een aangepaste uitrusting, van een
onderdeel uit een grotere visie is hier gewoonlijk geen
sprake.
Er gebeurt alleen een grondverkaveling met minder
winstbejag. Sommige gemeentebesturen die er technisch voor opgewassen waren hebben met minder of
meerder succes gelijkaardige pogingen gedaan in het
kader van een gemeentelijke grondregie.
De grote moeilijkheid voor al deze inspanningen van
overheidszijde is dat zij vastgeankerd blijven in een
algemeen aanvaard systeem, waarbij het spel van Vraag
en Aanbod en het ongeremde winstbejag de hoofdrol
spelen. Ook de overheidsbemoeienissen inzake grondbeleid botsen op een prijsvorming waarin de mogelijke
toekomstige speculatiewaarde een hoofdrol speelt. Zij
zijn aangewezen op aankoop in der minne, waarbij de
verkoopprijs door de eigenaar gesteld dient aanvaard
te worden of op onteigening waarbij de schadevergoeding vastgesteld door de rechter zal steunen op
vergelijkingspunten d.w.z. andere verkopen van gelijkaardige goederen waarbij dan het speculatieve element in de verkoopprijs gespeeld beef t. Het bereiken
van het voor het doorsnee publiek haalbare verkoop95

prijs moet dan weer gebeuren ten koste van de lokalisatiekeuze en van de uitrusting. De wijze van verkavelen worth hoofdzakelijk beinvloed door economische motieven van kostprijs-drukking. Er bestaat
trouwens evenmin een coordinatie tussen deze instellingen en intercommunale verenigingen voor de huisvesting en de overheidsdiensten die met andere ruimtelijke bestemmingen belast zijn.
Deze beschouwingen omtrent de overheidsbemoeiingen
inzake grondbeleid brengen ons op het plan van de
onteigeningen. Het zou verkeerd zijn te denken dat in
ons land aan een volwaardig bodembeleid kan gedaan
worden, enkel en alleen omdat wij sinds jaar en dag
een onteigeningswetgeving kennen.
Verschillende motieven maken van de onteigening in
veel gevallen niet het geeigend instrument voor een
doorgedreven bodembeleid. Hoewel naast de gewone
onteigeningsprocedure door de wetgever in de loop der
jaren verschillende spoed- en hoogdringende procedures werden uitgevonden, zodat de gewone procedure
dreigt in onbruik te geraken, dient aan de bestaande
rechtspleging heel wat vereenvoudigd en gewijzigd
om er een billijk en eigentijds instrument van te maken dat op vlotte wijze de innemingen van algemeen
nut kan laten gebeuren. In deze aangelegenheid waarbij van de rechters een flinke technische kennis en ervaring zou vereist zijn komen de onteigeningszaken
gewoonlijk terecht onder de bevoegdheden van de vrederechter. Deze is door zoveel en zozeer uiteenlopende
zaken in beslag genomen dat hij uiteraard gewoonlijk
niet opgewassen is om persoonlijk een verantwoord
oordeel te vellen. Hij moet steunen op het verslag
van aangestelde deskundigen die uit de prive-sector
worden gekozen. Deze deskundigen beschikken over
geen richtlijnen of objectieve criteria waarmede zij
in hun schattingsverslag moeten rekening houden. Zij
werken dus met vergelijkingspunten.
Het bepalen van de onteigeningswaarde van een goed
zal dus steunen op al de elementen die de ongebreidelde speculaties en overdreven prijsstijgingen in de
hand hebben gewerkt. Deskundigen moeten teveel expertises verrichten in zaken waarbij grondeigenaars en
verkavelaars betrokken zijn die tot hun gewoon clienteel behoren. Het resultaat van dit alles is dat de
onteigeningen dikwijls de grondspeculaties in de hand
werken in plaats van deze of te nemen. Fundamentele
hervormingen dringen zich op :
— de wetgever zou in ruime mate gebruik moeten
maken van zijn recht om objectieve criteria vast te
stellen voor het bepalen van de waarde van de grond.
Het begrip bouwgrond zou wettelijk moeten vastgesteld worden teneinde te verhinderen dat een constante
rechtspraak onverantwoorde uitbreidingen aan dit be96

grip geeft en aldus de bepaling van artikels 31 en 32
van de wet van 29.3.1962 omzeilt. Met de meerwaarden die ontstaan tengevolge van een daad van de overheid of een inspanning van de gemeenschap zou, geen
rekening ,mogen gehouden worden.
- Bij de rechtbanken moet .een orde van gespecialiseerde deskundigen worden opgericht, met een zeer
strikt regime van onverenigbaarheden.
— De onteigeningszaken zouden moeten onttrokken
worden aan de vrederechter doch gecentraliseerd worden bij de rechtbanken van eerste aanleg waar de mogelijkheid bestaat een gespecialiseerde kamer van onteigening samen te stellen.
Heel dikwijls echter dient de onteigening als een halve mislukking beschouwd te worden reeds vooraleer
men in de gerechterlijke fase van de onteigening is
getreden.
De moeilijkheden waarmee de onteigenende overheid
te kampen heeft om aan de financiering van de onteigeningsvergoeding te geraken heeft als gevolg dat
men veel te laat onteigent. De onteigeningsplannen
zijn vaak zeer eenzijdig ingestudeerd en houden slechts
rekening met een aspect van het bodembeleid zonder
zelfs dit aspect op termijn te bekijken. Waar de innemingen voor gemeentewegen b.v. door gemeentelijke
aanlegplannen kunnen geregeld worden, worden nog
jaarlijks honderden rooiplannen bij Koninklijk Besluit
goedgekeurd waarbij geen enkele aandacht besteed
wordt aan de globale structuratie van het betrokken
grondgebied. Te dikwijls dragen de gemeentebesturen
de verantwoordelijkheid van de onteigening en wijken
zij voor de politieke druk van hun kiezers in plaats
van gedurfde en globale oplossingen voor te stellen.
Er ontbreekt in ons land een coOrdinatie van de grondverwerving voor doeleinden van algemeen nut, zowel
op het financiele vlak als op het administratieve en inhoudelijke vlak. Daartoe zou dringend in een Nationaal Fonds voor uitvoering van de Ruimtelijke Ordening moeten voorzien worden dat een planning op termijn zou moeten vastleggen zowel van de noodzakelijke innemingen als van de daarvoor nodige financieringen. Bovendien zou het organisme over het recht
van verkoop moeten beschikken bij elke te koopstelling, waarvan het gebruik kan maken telkens in de
planning voorkomende gronden op vrijwillige of gedwongen wijze te koop worden gesteld. Hoewel al de
hierboven opgesomde maatregelen het vraagstuk van
het bodembeleid in zijn integraliteit niet kunnen oplossen, kunnen zij in het kader van het bestaande statuut van de bodem in een aantal gevallen de oplossingen vergemakkelijken.
Ook in de prive sector is bijna steeds een totale afwezigheid van systematisch gecoordineerd bodernge-

bruik vast te stellen. De verkavelingsvergunning, ingevoerd rinds de wet van 1962 had als Joel een meer
geordende inplanting van de woningen na te streven,
een betere uitrusting van de nieuwe woonwijken te
waarborgen en aan de kandidaatkopers meer rechtszekerheid te geven omtrent de bouwvoorwaarden op de
aangeboden percelen. Er zijn echter bij de toepassing
van de voorschriften betreffende de verkavelingsvergunning een aantal misbruiken geslopen die de wetgever niet had voorzien. Vooraleer ontwerpplannen
voor de gewesten werden opgemaakt werden verkavelingsvergunningen in het wilde toegekend zonder enig
inzicht in de behoeften of zonder enige belangstelling
voor een gezonde zoning. Duizenden hectaren landbouw-, groen- en boszones werden voor altijd geschonden of vernietigd door de onoordeelkundige wijze waarbij men op de verkavelingswensen van eigenaars en
beroepsverkavelaars is ingegaan. Jaarlijks werden 8
tot 9.000 verkavelingsvergunningen toegekend voor
een totaal gemiddelde van 65 tot 70.000 kavels. Samen
met het aanbod van alleenstaande percelen worden
theoretisch per jaar tweemaal zoveel nieuwe gronden
aangeboden als er jaarlijks gebouwd worden. Men
zou dus op het ogenblik een enorm overschot aan te
koop geboden bouwgrond moeten hebben en door de
wet van vraag en aanbod zouden de grondprijzen op
het normaal niveau moeten liggen. De realiteit is echter helemaal anders. In meer dan 50 % van de gevallen wordt de aanvraag voor een verkavelingsvergunning niet gemotiveerd door het werkelijk voornemen
om op korte termijn nieuwe bouwterreinen ter beschikking te stellen. Het is er de eigenaars alleen om
te doen op voorhand een bewijs te hebben dat hun
grond effectief bouwgrond is en een belangrijke meerwaarde bezit. Zij laten dan de grond rusten tot op het
ogenblik dat zij of hun erfgenamen geschikt zullen
achten om deze ,meerwaarde te realiseren. Beroepsverkavelaars of grootgrondbezitters brengen bouwgrond
vaak slechts druppelsgewijze op de markt teneinde de
hoogste prijzen te kunnen handhaven. Sommige immobilienvennootschappen maken grote winsten enkel en alleen door een verkavelingsaanvraag te bekomen en hun
grond nadien in grote loten te verkopen aan kleinere
verkavelaars die op hun beurt winsten moeten maken.
Om aan deze toestanden een einde te stellen dienen de
verkavelingsvergunningen persoonlijk te zijn en voor
een beperkte geldigheidsduur te worden toegekend. Indien binnen de termijn geen werkelijk begin werd geimaakt met de uitrusting en het te koop stellen van de
percelen zou de vergunning moeten vervallen. Verder
zou de verkavelingsvergunning moeten afhankelijk gesteld worden van een aantal voorwaarden die zowel betrekking kunnen hebben op de uitrustingswerken als op

de maximaverkoopprijzen. Tenslotte zou de verkavelingsvergunning niet mogen toegekend worden buiten
de woonzones zoals deze op plannen of ontwerpplannen voor de gewesten of gemeenten zijn voorzien. Dit
alles zou evenzeer moeten gelden voor de in het verleden toegekende verkavelingsvergunningen.
Op het plan van de stadshernieuwing is de toestand
over het algemeen niet beter. Ten allen kanten worden
in de oude stadskernen gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwe bureaucomplexen of flatgebouwen. In
de meeste gevallen gebeurt alles op een geimproviseerde en niet gelntegreerde wijze zonder dat een
richtplan of een globaal programma aanduidt waar men
heen wil. Determinerend zijn alleen de gelegenheden
voor de promotors om oude gebouwen tegen een
schappelijke prijs aan te kopen. Snippers van bijzondere aanlegplannen moeten vaak achteraf de improvisatie administratief regulariseren.
De bos- en heidegronden worden op grote schaal zonder verkavelingsvergunning in kavels getrokken en in
wansmakelijke negerdorpen herschapen waar allerlei
afgedankt materiaal goed genoeg is om er zogenaamde
weekendhuisjes van te maken. Bouwvergunningen zijn
hiervoor blijkbaar niet nodig en veel gemeentebesturen sluiten de ogen of voelen zich onmachtig om efficient op te treden.
Aan de knooppunten van autowegen vestigen zich
reusachtige shoppingcenters die de verkeersveiligheid
nog meer in het gedrang brengen terwijl onze autosnelwegen stilaan industriestraten worden met gratis
publiciteit voor de daar gevestigde bedrijven.
De toestand zoals deze werd geschetst getuigt van een
ver gaand gebrek aan ordening en planmatigheid. Het
opmaken en goedkeuren van plannen van aanleg alleen
zou aan deze toestand echter slechts gedeeltelijk verhelpen.
Plannen van aanleg dragen weliswaar bij tot een gezond grondbeleid omdat ze op soliede grondslagen
een aangepaste bestemming voorzien en een verkeerde
bestemming verhinderen. Anderzijds echter kunnen
plannen van aanleg de speculatie in de hand werken.
Door aan de delen van het grondgebied een bepaalde
bestemming te geven, verminderen ze nog de reeds
beperkte voorraad grond die voor deze bestemming in
aanmerking komt. Door op soms aanzienlijke gedeelten van het grondgebied verbod op te leggen woningen te bouwen of industrieen te vestigen, vermindert
in dezelfde mate de omvang van de markt van deze
gronden. Er ontstaat een soort monopolie ten voordele
van die eigenaar wier gronden binnen de perimeter
van de woonzones gelegen zijn. Bovendien schept de
op de aanlegplannen voorziene bestemming een vermoeden van verworven meerwaarde die zich in de
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praktijk veropenbaart door een spontane prijsverhoging. Wanneer het goedkeuren van gewestplannen en
gemeentelijke aanlegplannen niet begeleid wordt door
maatregelen van grondbeleid, is een verscherping van
de grondspeculatie te verwachten. Daarom is het drill-

gend noodzakelijk dat de verschillende maatregelen
die hierboven werden opgesomd, gepaard aan' de nodige financiele programmatie, dringend gelijktijdig getroffen worden met het goedkeuren der gewestplannen.

Op langere termijn echter zullen deze ,maatregelen niet
volstaan. In het kader van de voortschrijdende verstedelijking, van de noodzakelijke renovatie en van de
enorme aangroei van de behoeften aan ruimte dringt
zich een totale herziening op van de verhandelbaarheid van de bodem. Alle overige middelen zijn lapmiddelen die een tijdje de huidige evolutietendensen
kunnen tegenhouden, maar geen oplossing kunnen
brengen. De prijzenbeheersing van de gronden en de
optimale geIntegreerde bestemming van de bodem
eisen meer diepgaande maatregelen.
Een algemene nationalisatie van de grondeigendom is
een financieel niet te verwezenlijken objectief. Evenmin lijkt het doelmatig in het kader van ons huidig
burgerlijk wetboek en de er in voorziene liberale
rechtsprincipes, de verkoopprijzen vast te leggen en de
vrijheid van kopen en verkopen aan een aantal voorwaarden te koppelen. Meer dan honderd jaar ondervinding leren dat de mogelijkheid steeds bestaat aan
prijsbewimpeling te doen. Notariele akten worden vaak
verleden tegen koopprijzen die beneden de werkelijkheid liggen. Sommige grondverkavelaars doen nu
reeds het tegenovergestelde. Het recht van verkoop . zal
ontzenuwd worden door gelijkaardige praktijken. Iedere onteigening die geheel of gedeeltelijk moet blijven
steunen op de geschatte waarde van de grond, zal
onrechtstreeks beInvloed worden door de vrije verkoop
die aan geen maximaprijzen gebonden is. Om aan deze
moeilijkheden te ontsnappen zou men moeten kunnen
vertrekken van •een totaal nieuwe vaststelling van de
grondwaarde, vastgesteld vanuit een vaste prijs per m 2 ,
te verhogen of te verlagen met coefficienten of vaste
bedragen, naar gelang van de aard van de werken, de
bewerkingen en uitrustingen, de gebruiken waardoor
deze grond al of niet werd verbeterd. Teneinde prijsbewimpeling onmogelijk te maken en een effectieve
controle op de verkoopprijs te kunnen uitoefenen, zou
iedere verkoop van onroerende goederen moeten gebeuren door tussenkomst van een regionale grondregie
die het onroerend goed aankoopt en het volgens vast
te stellen normen op haar beurt verkoopt aan de instantie die met het oog op de te bereiden bestemming
daartoe het meest aangewezen is.
98

Met het oog op de zowel om financiele als om esthetische en urbanistische redenen zo noodzakelijke
groepsbouw in de woningsector, zou deze grondregie
de verkoop tegen vastgestelde prijzen kunnen verwezenlijken aan erkende bouwmaatschappijen, gemeentebesturen of intercommunales uit de overheidssector, of
aan eigenaars- of huurdersverenigingen in de privesector.
Indien de formule van de volgens objectieve en veralgemeende criteria herwaardeerde opgelegde verkoopprijzen en van het afschaffen voor de verkoper van
de vrije keuze van koper zo afschrikkend zou lijken dat deze niet verwezenlijkbaar wordt geacht, is
oak een andere formule denkbaar : nl. de formule van'
de gedwongen erfpacht. In deze formule maakt men
een onderscheid tussen het eigendomsrecht van de
grond en het genots- of gebruiksrecht. Het genots- of
gebruiksrecht wordt beschouwd als zijnde van algemeen nut en kan in het kader van het algemeen welzijn door de overheid voor een bepaalde bestemming
worden opgeeist. Het eigendomsrecht blijft ongehinderd bestaan voor wat de naakte eigendom betreft en is
vrij verhandelbaar. Voor het genotsrecht dat aan de
gemeenschap wordt afgestaan, geniet de naakte eigenaar een jaarlijkse vergoeding die gemakkelijk naar
analogie met het kadastraal inkomen kan vastgelegd
worden. Deze gedwongen erfpacht kan naargelang van
de omstandigheden voor kortere of langere duur worden opgelegd en is in princiepe hernieuwbaar. De wettelijke erfpachten zouden door een gewestelijke grondregie kunnen opgelegd worden volgens een vooropgesteld programma ter uitvoering van de planologische
ontwerpen. Deze gewestelijke grondregie kan dan op
haar beurt het genotsrecht overdragen aan de privaatrechterlijke, publiekrechterlijke of gemengde instantie
die voor de verwezenlijking van de objectieven het best
in aanmerking komt. Dit stelsel geeft niet alleen het
voordeel dat aan de essentiele rechten van de eigenaars
niet meer getornd wordt dan door by. een landpacht in
het huidig stelsel. Bovendien zouden de echte onteigeningen in veel mindere mate noodzakelijk zijn, zou
men veel vlugger over het genot van de gronden beschikken voor de te verwezenlijken bestemming en
zouden de overheidsuitgaven slechts het genot en niet
meer de voile eigendom moeten vergoeden. Een belangrijk deel van de erfpachtvergoeding zou trouwens
door de overheid jaarlijks gerecupereerd worden bij
de instanties die de voorziene bestemming hebben verwezenlijkt. De realisatie van de aanleg van ons grondgebied zou ongehinderd en op systematische wijze kunnen gebeuren volgens een voorop gestelde timing en
rekening 'houdend met alle vereisten van sociale, economische, architecturale en technische aard.

De stad van morgen moet vandaag gebouwd worden.
We zijn daar blijkbaar tot nog toe niet zo goed in gelukt. We hebben vergissing op vergissing gestapeld.
We hebben teveel of te weinig gepland, in elk geval
is het resultaat ervan niet erg bemoedigend. Waar ligt
de oorzaak van de huidige crisis in de stedebouw ?
Men kan vele redenen aanvoeren, maar dit zijn meestal
schijnredenen, resultaten van een struisvogelpolitiek.
Men suggereert dat het verkeerd gelopen is omdat men
niet over de nodige tijd beschikte om goede oplossingen te zoeken, dat alles te snel moest gaan, dat de bestaande structuren niet aangepast waren om goede oplossingen toe te laten, dat de politici de specialistenstedebouwers geen vertrouwen hebben geschonken en
wat nog al meer. De conclusie luidt in elk geval altijd :
de zaken moeten realistisch bekeken en aangepakt worden. Wanneer er zich een dringende behoefte doet
gelden moet daaraan voor de goede gang van zaken zo
vlug mogelijk een oplossing gegeven worden.
Niemand zal dit betwisten. Het komt er echter op aan
die behoeften te voorzien en op de oplossingen ervan
voorbereid te zijn. Nu is dit niet het geval. Onder de
druk van de omstandigheden wordt een oplossing gekozen die juist niet realistisch is, maar ingegeven door
bestaande, meestal onbewuste, modellen. Voor elk probleem bestaan er immers vele mogelijke oplossingen.
In de meeste gevallen echter wordt er niet eens gekozen. Een oplossing, die in onze denkroutine vastzit,
wordt toegepast zonder dat we er ons rekenschap van
proberen te geven waarom deze oplossing boven de andere verkozen wordt. Voorbeelden van wetenschappelijk-onverantwoorde keuzevorming op het gebied van
stedebouw en architectuur liggen in de ontledingen
van dit nummer voor het grijpen. Heel dit nummer is
als het ware niets anders dan een poging om bestaande
denkmodellen over stad en woonmilieu op hun concrete waarde te onderzoeken en dus te relativeren. Om
het concreet te stellen : men kan anders en beter wonen
dan wij het gewend zijn.
In die poging is een onderzoek naar de utopie van de
stad, paradoxaal genoeg, niet alleen op haar plaats,
maar onvermijdelijk. Zoals Francoise Choay in haar
boek L'Urbanisme, utopies et realites pertinent heeft
aangetoond, worden de zogenaamde realistische oplossingen van de stedebouwkundige problemen in feite
gedicteerd door enkele utopische modellen. Zij liggen
aan de oorsprong van onze opvattingen over de stad,
over het ideaal van de stad en hoe we dit moeten realiseren. De utopie is m.a.w. helemaal niet onwerkelijk,
maar ze behoort direct, al geven we er ons meestal
geen rekenschap van, bij de realistische aanpak. De
utopie is de realiteit van de stedebouw geworden.
Nemen we slechts een voorbeeld. In de meeste landen
99

MINENNOMMI. Mir

at=

werken en denken vanuit
een persoonlijk engagement

LL.A

CIC

•

11—.1

Ir"nnn••

Q

0

11"nnn•
Q.

k

,,
=,

—.-ii ‘ na- N
WL.. 'ilk

4.
.
,
0\

I P4
I Y 00
k n c\-6_*ero 'It .

„

kt.‘.. ‘,*(
10011
0,"

VC=

NI • SAPIlk 1

i1/4
S‘ k16rti-S
11% 1160701 \ 4
th=1111 1CA Lillian

&A I

cto

van West-Europa was er na 1945 een immense woningnood. 'De oplossing die men eraan gegeven heeft in de
nieuwe woonwijken is wel enigszins verschillend van
land tot land — vergelijk ,Belgie met Nederland bijvoorbeeld maar fundamenteel zijn ze alle ingegeven
door een utopie van de stad van morgen die in feite
heel regressief was en terugging op de verkeerd begrepen en geamputeerde voorstellingen van de tuinstad
van E. Howard, op zijn beurt schatplichtig aan sommige vroeg-socialistische negentiende-eeuwse opvattingen van een modelstad, die een reactie was op de chaotische ontwikkeling van de stad in de eerste industriele omwenteling.
De planners en ontwerpers, die een nuchtere en directe oplossing aan het woonprobleem wilder verschaffen door aan daklozen een dak ,boven hun hoofd te geven, gaven er zich geen rekenschap van dat ze , gevangen zaten binnen een utopie, een denkmodel, dat helemaal niet meer paste bij het concrete probleem waarvoor ze stonden. Ze dachten immers dat het volstond
voor een individuele familiecel een huis te bouwen
opdat het woon-probleem zou opgelost zijn. Ze zagen
over het hoofd dat men om te wonen niet alleen een
dak, maar een milieu nodig heeft. Heel helder laat
Henri Lefebvre in zijn boek Le droit a la ville zien hoe
,de moderne stedebouw de mens van zijn milieu heeft
vervreemd; hoe hij de stad, waarin de mens wilde leven en waarheen hij zich aangetrokken voelde, aan de
mens heeft onttrokken. De stedebouw zoals hij werd
beoefend heeft immers het wonen uit het verband van
het totaal leven gerukt. Het resultaat is bekend: troosteloze woonwijken in slaapvoorsteden, waarin het wonen veroordeeld is om niets anders meer dan wonen
te zijn, waarin het wonen zijn inhou,d verloren heeft,
omdat het geen milieu meer vindt om er zijn vrijheid
in te beleven en te ontplooien. Het verandert er in
eerste instantie maar weinig aan of in deze geisoleerde
wijken de densiteit hoger of lager ligt, of er aan hoogof laagbouw wordt gedaan. De keuze trouwens van
densiteit, van hoog- of laagbouw was volledig willekeurig, niet ingegeven door een echte levens- of
woonervaring, maar door een min of meer esthetiserende onwerkelijke utopie.
Nu zou men kunnen menen dat de voor de hand liggende conclusie is dat we die utopieen, die onbewust
ons bezig-zijn met de stad hebben bepaald zo vlug mogelijk moeten opruimen. Maar daar ,begint dan de
eigenlijke vergissing. We kunnen immers niet weg
zonder een of andere vorm van utopie. Het komt er
echter wel op aan dat we het utopische denken zoveel
mogelijk op ons realiteitsdenken gaan betrekken als
een soort werkhypothese die ons handelen moet richten. Het komt er m.a.w. op aan dat we het eigen karakter van de utopie aanvaarden, de eigen taal ervan
leren ,begrijpen. De fout heeft er o.m. in bestaan dat
men utopische plannen is gaan lezen als concrete uitvoeringsplannen. En die vergissing is mogelijk omdat
die utopische plannen inderdaad alle kenmerken van

concrete plannen bezitten. Het is immers zo dat ook
de utopie — evenzeer als het concreet-realistische denkschema — zich in bestaande denk- en taalschema's moet
uitdrukken. Zij moet zich van een bepaald concept bedienen om het te kunnen doorbreken. Zo'n concept is
bijvoorbeeld het concept stad. Binnen zijn eigen realiteitssfeer is het utopische denken over de problemen
van de stad van morgen evenzeer noodzakelijk als de
concrete zogenaamde dringende oplossingen. Het is
dan ook geenszins verwonderlijk dat, wanneer het met
de stedebouw misloopt zoals tegenwoordig, de utopieen weelderiger opschieten dan wanneer het geloof bestaat, dat men over de oplossing van het probleem beschikt.
Er werd gezegd dat men de taal van de utopie moet
leren verstaan : als men ze kent, merkt men dat er ook
onder de utopieen vele soorten te onderscheiden zijn,
van de wilde tot de nuchtere, van de vrije tot de dictatoriale. Daarover willen we het bier echter niet hebben. We willen alleen maar proberen heel in het algemeen enkele wezenlijke aspecten van de hedendaagse
stedebouwkundige utopie aan te geven.
1. Een eerste fundamenteel aspect ligt in het feit dat
de utopisten, de fantasten of hoe u ze ook noemen wil
ervan uitgaan dat de mogelijkheid van een nieuw
mensbeeld gegeven is, dat een samenvatting zou kunnen zijn van het mensbeeld zoals dat nu in de technische, economische, sociale, psychologische en culturele dimensies uiteenligt. En wat niet minder belangrijk is : ze geloven in dit nieuwe mensbeeld. Ze
nemen de mutatie van de hedendaagse mens au serieux. Ze zijn daardoor in staat om door verstarde begrippen been, over hun individuele beperkingen, een
grootse werkelijkheid te ontdekken. Ze nemen in de
huidige situatie hun morele verantwoordelijkheid op
voor de toekomst van de mens op aarde. En zelfs over
de grenzen van de aarde been. Ze weigeren de huidige
impasse als onoverkomelijk te beschouwen. Ze stellen
zich niet langer tevreden met nog eens een pleister op
een houten been. Dit geloof, deze wil om de problemen
aan te pakken in hun omvattende totaliteit, is een eerste voorwaarde, de voorwaarde, om van de stedebouw
iets te maken. Het steekt fel of tegen het ontmoedigd
en ontmoedigend geknoei van diegenen die stedebouw
alleen nog zien als een ' zaak ', in het beste geval als
een ' hobby '.
2. De utopisten hebben geen opdracht voor hun utopieen ontvangen : ze nemen zelf het initiatief. Ze werken en denken vanuit een persoonlijk engagement. Dit
is dan een tweede facet van de hedendaagse ontwikkeling die dreigt vast te lopen in onaangepaste structuren, waarbinnen iedereen zich nauwgezet aan zijn
plicht houdt. Denk maar aan het geval Eichmann. Met
plichtbetrachters komen we er in de hedendaagse stedebouw niet meer onder uit. De utopist leert ons dat
er op het vlak van de stedebouw zowel als op alle andere vlakken van de menselijke activiteit immense
krachten losgekomen zijn, die alleen maar kunnen be-

•

eigen taal

meesterd en gebruikt worden vanuit een volledige persoonlijke inzet, die het op zich neemt tegen gevestigde waarden en structuren in, voor het bestaan van een
nieuwe werkelijkheid op te komen. Neutra heeft destijds de slogan gelanceerd : ' als we willen overleven
Er bestaat maar een kans tot overleving wanneer ieder
persoonlijk zijn verantwoordelijkheid voor het geheel
opneemt. Dit geldt voor de samenwerking in de ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, voor de dreiging van de
kernstofwapens, dat geldt ook voor de uitbouw van
een menswaardig leefmilieu.
3. Dit laatste gaat niet de architect alleen aan. De utopisten, ook al hebben sommigen onder hen een architectendiploma op zak, gedragen zich niet als architecten, maar als mensen wie het mens-zijn ter haste gaat.
Ze demonstreren dat stedebouw van zulk een vitaal
menselijk belang is dat het niet tot een discipline kan
gereduceerd worden, maar dat het ons allen, alle disciplines en activiteiten, aangaat, van biologie tot politiek.
4. Om ons echter bij de architecten te houden, zien we
hoe deze in de utopische projecten opnieuw, zoals dat
tot voor de industriele revolutie altijd het geval is geweest, de totaliteit van het menselijk levensmilieu omvatten, hoe ze zich aan de nieuwe schaal van het menselijk bestaan aanpassen. Ze blijven niet staan bij het
afzonderlijke gebouw, ,omdat ze dit gebouw niet langer beschouwen als een eigenzinnig monument, maar
als een knooppunt van menselijke relaties. Ze blijven
niet staan bij de grens van een dorp of een stad zelfs.
Steden en dorpen, bossen en zeeen worden in hun ontwerp betrokken. Landsgrenzen, gemeentegrenzen zijn
voor hen administratieve ficties. Ze voelen zich uiteindelijk verantwoordelijk voor de hele aarde, die ze
een menselijk gezicht willen geven.
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Montreal Habitat. Arch. Moshe Sofdie.
Project en Realisatie

vanzelfsprekende wijze de nieuwe technische mogelijkheden en de nieuwe technische waarden, snelheid,
efficiteit, economie, verbruik, flexibiliteit, polyvalentie. Ook op dit punt overstijgt de utopie de taboes,
waarin bijvoorbeeld sommige economische structuren
vastzitten en gaat ze hier weer vragen stellen naar de
betekenis van bepaalde overgeleverde gewoonten. Ze
stimuleert op die wijze het onderzoek, ze lokt tegenspraak uit, ze zet zinloze opvattingen op de helling.
6. De utopie trekt ook de consequenties die de tegenwoordige situatie voor de opvatting en de organisatie
van het architectenberoep meebrengt : de architect
bouwt immers niet meer voor zichzelf evenmin als
voor zijn bouwheer-opdrachtgever. Allen ,bouwen ze
samen aan het algemeen milieu van de mens opdat die
er zo vrij mogelijk zijn plaats zou kunnen bepalen. Dit
veronderstelt dus dat het architectenberoep niet langer uitsluitend op individuele ervaring en prestatie berust, maar op een gezamelijke, collectieve inspanning
en afspraak. Dit betekent geen uitsluiting van het creatieve individu, maar het tegendeel: het creatieve individu krijgt hier eindelijk zijn kans.
7. En als we tenslotte door de nevelen van heel wat
formalisme, dat ook de utopieen nog blijft aankleven,
tot op hun kern doordringen, zien we dat ze een vrij
scherpe uitdrukking zijn van het statuut van het vrije
individu in de open gemeenschap. Ze ontwerpen een
structuur waarin de vrijheid en de toekomst-dimensie
van het individu principieel zo niet altijd praktisch,
kan gaan spelen.
Daarbij doet zich het verschijnsel voor dat het vrijwarden, het persoonlijk worden van de menselijke persoon, als consequentie een depersonalisatie van het
gebouwde milieu met zich meebrengt. Men kan stellen
,dat de voorwaarde voor de verpersoonlijking van de
mens een zekere anonimiteit van de architectuur betekent. Die anonimiteit is de buitenkant van de verinwendiging van de persoon. De moderne mens wil leyen, geen slaaf zijn. Hij wil leven, bewust en dynamisch. Alles wordt aan dit feit dienstbaar, ook de architectuur. Hij ervaart de architectuur dan ook niet
langer als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Zijn verhouding tot de architectuur is dezelfde als die ten overstaan van de natuur en
het technisch comfort. Ze zijn geen doel, maar middel
van zelfverwerkelijking. Natuur, architectuur en techniek vormen samen het algemene, kunstmatige d.w.z.
gehumaniseerde levenskader, waarin hij zich vrijelijk
beweegt.
We moeten ons ontdoen van achterhaalde utopieen,
ze demythologiseren. Maar zonder mythologie is er
geen leven. We mogen de utopie niet loslaten, maar
moeten ze op ons leven betrekken.
,

In de gesloten historische gemeenschappen gebeurde
die geestelijke organisatie van de aarde door een monument op te richten, een tempel, een kathedraal, een
paleis, een stad, dat als centrum van de gemeenschap
en tegelijk van de hele wereld kon fungeren. In de
principieel open gemeenschap van vandaag, die uiteraard een universele gemeenschap is waarin het onderscheid van ras, yolk, kleur, stand of religie nog slechts
een relatieve waarde heeft, kan men geen delen van de
aarde, van het universum, meer uitstoten, niet eens isoleren. We wonen niet meer in een stad, een land, maar
op de aarde. Daar houden de utopisten in hun plannen
rekening mee.
5. Hoewel er een hele stap te zetten is van de utopie
naar de realiteit, toch is het utopische denken in zoverre realiteitsbetrokken dat de mogelijke realisatie in
de utopie verdisconteerd zit. Ze integreert daardoor op
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Brussel. Wijk Floreal. Arch. J. Eggericx.
Vroege poging tot herwaardering
van de woonomgeving

Het zou verkeerd zijn het probleem van het warren uitsluitend te stellen als een probleem van de woning. D
mens woont ook in een woonomgeving, in een buurt,
in een stad. Wat hier volgt beperkt zich tot de problernatiek van de woning en de woonomgeving.
Woning en woonomgeving zijn Fniet van elkander te
scheiden. Het beste ibouwplan wordt onzinnig wanneer
de woonomgeving ongeschikt is, of dit nu het gevolg
is van het verkeerslawaai of van de eentonigheid van
de omgeving of van een onaangepaste inplanting.
Woning en woonomgeving zijn nu weer geen abstracte problemen waarvoor de ontwerper oplossingen mag
zoeken van uit een eigen doktrinaire en autoritaire visie. Het zijn de problemen van de groei van het leven,
van de mens, van de gemeenschap ; de oplossingen die
men er voor zoekt moeten rekenen met de evolutie die
de mens voor zijn leven en zijn samenleven aan het
bewerkstelligen is, op voorwaarde dat deze oplossingen
meteen de humaniteit van dit leven en samenleven
waarborgen en bevorderen. De zinvolle vormen bedenken die dit laatste mogelijk maken is wel meer de
taak van de ontwerper dan het uitvinden van eigengerechtig bedachte levenspatronen.
In deze evolutie van het leven en samenleven van de
mens zijn enkele verschijnselen bijzonder relevant voor
het wonen.
Vooreerst is er de steeds intenser verstedelijking, waarbij niet noodzakelijk het wonen in de stad wordt bedoeld maar eveneens een groter waardering voor het
urbaan leefpatroon, al beperkt voor sommigen het
contact met dit leefpatroon zich tot wat zij in huis
krijgen langs radio en T.V.
Deze verstedelijking wordt mogelijk gemaakt en bevorderd door de mobiliteit van de mens. Deze mobiliteit duidt op meer dan het beschikken over handige
vervoermiddelen, het gaat ook om een mentaliteit
waardoor de mens minder belang gaat hechten aan een
definitieve vestiging voor het wonen en aan een definitieve keuze voor zijn arbeidsmidden, zijn ontspanning, zijn cultuur.
Tenslotte heeft een steeds groeiende democratisering
ook zijn weerslag op het wonen. Niet alleen is er het
recht op een geschikte woning, er is ook de afkeer
voor segregatie en privileges, er is ook de vraag
naar medezeggenschap en naar vrijheid in het organiseren van het eigen woonkader.
VERSTEDELIJKING, MOBILITEIT en WONEN
De verstedelijking is niet uitsluitend een gevolg van
de toename van de bevolking. De verstedelijking biedt
de mens onmisbare economische voordelen. De verstedelijking is daarenboven ook middel tot cultuur.
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Wanneer evenwel dit verstedelijkingsproces elk zinnig
beleid moet ontberen worden de kansen tot het humaniseren van het stedelijk woonmilieu wel erg gering.
Voorbeelden hiervan zien we telkens weer opnieuw in
ons land waar de verkeersfunctie blijkbaar zo centraal
gesteld wordt dat het doel zelf van de verstedelijking,
de humaniteit van het woonmilieu, eraan opgeofferd
wordt. De technieken die de mens moeten helpen beter te wonen gaan hem uiteindelijk verwijderen van
de plaatsen waar hij zich gevestigd heeft.
Om deze negatieve beschouwing kunnen we echter het
onafwenbare en het positieve van de verstedelijking
en de menselijke mobiliteit niet over het hoofd zien.
Dit moet ons er toe brengen uit deze evolutie voor de
woning en de woonomgeving de voor de hand liggende consequenties te trekken en wellicht ondermeer
hierdoor dit ontwikkelingsproces een humane inhoud
te bezorgen.
In grote trekken geschetst komt het hier op neer : de
de mens woont op een plaats, gaat op een andere
plaats werken en zoekt voor zijn ontspanning en de
cultuurbeoefening die plaatsen die hij het imeest passend vindt. De mobiliteit maakt dit mogelijk en zal
dit zelfs bevorderen.
Hierbij dient genoteerd te worden dat deze vaststelling
niets te maken heeft met het eens klassieke stedebouwkundige dogma van de scheiding der hoofdfuncties : wonen, werken, ontspanning en cultuur, verkeer. Werkplaatsen, kantoren, centra voor ontspanning
en cultuur hoeven niet noodzakelijk gescheiden te zijn
van de woningen.
Alleen is het zo dat de mens zijn woonplaats, werkplaats, de centra voor ontspanning en cultuur niet in
eenzelfde omgeving zal aantreffen. Het gaat nog
verder, de woning is niet langer een definitieve verblijfplaats en het wisselen van werkkring is helemaal
niet uitzonderlijk. De mens wordt steeds minder gebonden aan zijn woonomgeving. De grotere anonimiteit die hij zo voor zijn leven verwerft beantwoordt
zeker aan de vrijheid die hij voor zichzelf wenst ,maar
betekent daarom niet noodzakelijk dat hij alle sociale
zin zou opgeven. Zijn sociale contacten zal hij zoeken
waar hij deze zinvol denkt te beleven. Het zal de
bevoegdheid zijn die hij bezit die hem de juiste plaats
voor zijn sociale verantwoordelijkheid zal aanwijzen.
Voor de onmiddellijke woonomgeving zijn uit deze
beschouwingen reeds conclusies te trekken. Drie punten komen hierbij op het voorplan :
— ten eerste wanneer de mens in deze omgeving niet
alles kan en moet vinden waar hij. behoefte aan heeft,
zal hij verlangen die centra die hij belangrijk vindt
op een vlotte wijze te bereiken, afgezonderde en in
omvang beperkte ' wooneenheden ' doen hier vragen
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oprijzen.
-- ten tweede moet elke woonomgeving deze sociale
voorzieningen bevatten waarvoor een te grote afstand
onefficient zou zijn, dit zal het geval zijn voor kleuterscholen, lagere scholen, centra voor de dagelijkse bevoorrading, bepaalde speelruimten en ontmoetingsruimten met beperkte schaal.
ten derde, wanneer de woonomgeving geen gesloten eenheid meer is waar theoretisch alle nodige voorzieningen aanwezig zijn, moet zeker vermeden worden
er vervelende ' slaapsteden ' van te maken, hiervoor
volstaan niet alleen vlotte contactmogelijkheden met
de belangrijke centra; het is ook nodig dat men afziet
van strenge zoneringen en in de woonomgeving plaats
houdt voor kantoren, onderwijsinrichtingen, handelszaken, werkplaatsen, ontspanningsinrichtingen, op
voorwaarde dat hierdoor voor het wonen geen hinder
ontstaat; dit dooreenmengen van de functies is voor
het leven in een woonomgeving mcer stimulerend dan
de voorheen zo geprezen scheiding der functies.
Voor de woning zelf brengt het verstedelijkingsproces
eveneens tot bepaalde overwegingen.
Het spreekt vanzelf dat beleidloze, ongecontroleerde,
verstedelijking een van de grote oorzaken is van het
ontaarden van de woonfunctie : het wonen langs het
lawaaierige en gevaarlijke verkeer, de verontreiniging
van de lucht, het kijken op hoge straatwanden zijn hier
symptomen van. Uit noodzaak, gebrek aan keuze,
tevredenheid om de ' status ', nemen veel mensen hun
' flatje ' dan maar en voelen zich wel enigszins getroost met de welluidende exotische naam die hun
' residence ' draagt. Stilaan gaat zo voor velen het
begrip ' wonen ' nog eenvoudig ' schuilen ' betekenen.
Een vraag kan evenwel gesteld worden. Wordt door
de mobiliteit van de mens, door het scheiden van
wonen, werken, ontspanning, cultuur, door het minder
definitieve karakter van de woning, de inhoud van de
waning niet gewijzigd ? Gaat het inderdaad nog om
meer dan een schuilpaats ?
Het antwoord hierop wordt gegeven door het leven
in zijn opeenvolgende fazen, maar ook, hoe paradoxaal
dit ook moge schijnen, door de realiteit van de verstedelijking zelf.
Het gezin heeft voor de eigenheid van zijn vereniging
en de gastvrijheid van het ontvangen een midden
nodig, afgezonderd en echt, al wordt het dan nog
alleen voor enkele jaren of zelfs maanden gebruikt.
Het kind heeft behoefte aan ruimte en geborgenheid
voor spel en fantasie. Wat is de jonge mens zonder
plaats voor de studie en het ontvangen van vrienden ?
Betekent voor de ouder-wordende de beknopte schuilplaats niet zoveel als een gevangeniscel ? Moet men
ook niet thuis ziek kunnen zijn en kan men ,dat wel in

de woning die schuilplaats is geworden ?
Maar ook voor de actieve volwassene, die het grootste
deel van zijn tijd buitenshuis doorbrengt is het belangrijk een eigen ruimte te kunnen terugvinden voor
rust, bezinning, studie. Wellicht is daar de plaats voor
zijn belangrijke beslissingen en het ongcdwongen,
onafhankelijk en vrij mens zijn.
En hier is dan het argument dat het verstedelijkingsproces ons verschaft als pleidooi voor een woning die
meer is dan een schuilplaats : er moet een plaats zijn
waar de mens bevrijd kan zijn van de spanningen van
het leven in de gemeenschap, van het spelen van een
rol, een plaats waar hij tot rust komt, een plaats voor
het leven met zijn gezin of het alleen zijn met zichzelf,
een centrum van waar hij uitgaat en weer terugkeert.
VAN DEMOCRATISERING TOT CREATIEF
WOKEN

Uiteindelijk komt dan ook uit de verstedelijking en
de mobiliteit van de mens een duidelijke behoefte naar
voor, de behoefte aan een plaats waar men vrij kan
komen van de dwang en de regelmaat die samengaat
met het vervullen van een taak in de gemeenschap, een
plaats waar men vrij kan zijn zonder de vrijheid van
anderen te hinderen.
De evolutie naar meer democratie kan deze behoefte
alleen nog scherper stellen door er aan toe te voegen
dat deze plaats vrij moet kunnen gekozen worden, naar
eigen inzicht ingericht worden, een plaats moet zijn
waar elke mens en elk gezin recht op heeft, een plaats
waar elke discriminatie, van welke aard ook, afwezig
moet zijn.
Veel kan dit betekenen, medezeggenschap in het patroon van de woning die men gaat bewonen, kans op
creatief wonen door vrijelijk de eigen woonruimte
naar eigen zin te kunnen inrichten, ontsnappen aan de
dwang van status en snobisme, bevrijding van elke
segregatie.
Aan enkele van deze dingen zit een dilemma verbonden
voor de architect, dilemma dat hij alleen kan oplossen
wanneer hij zich bewust is van zijn sociale verantwoordelijkheid; het is wel zijn opdracht vormen te
bedenken die zinvol zijn voor het wonen, maar dan
voor het wonen van vrije mensen, het is niet zijn
opdracht woningen te ontwerpen die de mens een
nauwsluitend patroon opleggen waarbij elke activiteit
definitief gedetermineerd is zoals hij dit heeft bedacht.
Democratisering van het wonen lijkt wel een utopie
wanneer men ziet hoe het zogeheten vrij initiatief,
langs de bouwpromotor om, gestereotypeerde woningplannen op duizenden exemplaren produceert en aan
de man brengt onder de passende vergulde verpakking
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waardoor het banaalste produkt begerenswaardige
koopwaar wordt.
Deze bedenkingen over de invloed van de democratisering op het wonen kunnen dan ook niet anders dan
tot enkele bitterklinkende vragen leiden. Wat betekent democratie wanneer deze sociale dienstverlening
bij uitstek, die het verzorgen van de menselijke vestiging dan toch is, toekomt aan bouwpromotors die het
grootste misprijzen hebben voor de essentiele voorwaarden waaraan dit vestigen moet voldoen, en dan
nog met de goedkeuring van diegenen die het beleid
ervan in handen hebben ? Wat betekenen daartegenover de beperkte initiatieven van de sociale woningbouw, meestal dan nog gepland op afgelegen en niet
bouwrijpe terreinen ? Hoe kan zulk tekort aan beleid
goedgemaakt worden door enkele bouwpremies voor
woningen die het dubbele kosten van wat met een
zinvolle bouwpolitiek zou mogelijk zijn ?
WOONBEHOEFTEN
Verstedelijking, mobiliteit, democratisering leggen het
basispatroon vast voor de behoeften die door de woning
en de omgeving moeten vervuld worden als men van
het wonen meer verwacht dan schuilen of een plaats
vinden om te eten en te slapen.
Het omschrijven van deze behoeften betekent dan zoveel als het aanduiden van de relaties die moeten geregeld worden door het bouwen van woning en woonomgeving wanneer inderdaad deze woning en woonomgeving het wonen in vrijheid voor gezin en individu
moeten mogelijk maken.
Het zijn de relaties van de wonende mens met de
natuur, met de omgeving, met de samenleving. Het
zijn de relaties tussen de verschillende individuen die
een gezin uitmaken. Het zijn tenslotte de geriefelijkheden die dit alles zullen schragen en het gebruiken
van de woning tot een bevrijding maken.
Dit betekent vele en belangrijke dingen.
Het is de beschutting, tegen wat in het klimaat een
bedreiging is. Maar het is ook het toelaten van zon,
lucht, licht, het leven in open lucht, een uitkijk op de
natuur, of minstens een stuk van de hemel binnen het
gezichtsveld.
Het is de bescherming tegen wat in de omgeving de
mens kan hinderen door het lawaai, door de gevaren
van het verkeer, door gebrek aan hygiene. Maar het is
ook de mogelijkheid tot het beleven van deze omgeving door een passend uitzicht.
Het is het isoleren van het eigen domein van gezin
en individu. Maar het is ook het scheppen van mogelijkheden tot verruimen van de levenskring door het
ontvangen, door toevallige contacten of eenvoudigweg

door het visueel beleven van beweging en verkeer
langs de straat. Het is ook het verband met alles wat
voor het leven belangrijk is.
Het is het bezorgen van ruimte aan het gezin, maar ook
het recht van elk lid van het gezin op eigen ruimte.
Het is plaats maken voor rust, ontspanning, studie,
bezoek, eten, creativiteit, liefhebberijen.
Het zijn zovele eisen waarbij enerzijds ' privacy ' wordt
verlangd en anderzijds uitzicht en contactmogelijkheden op voorwaarde dat aan de eigen vrijheid niet
geraakt wordt.
Het zijn ook behoeften die anders zullen zijn voor het
kind dat wil spelen in huis en buiten, anders voor de
oudere die eenvoudig het leven in de omgeving wil
gadeslaan, anders voor de huisvrouw die afwisseling
zal verlangen, anders voor wie na de drukke dag een
boek wil lezen in huis of tuin.
Het zijn ook, en bier wordt te weinig aan gedacht, behoeften die bij de wisseling van de gezinsfazen een
andere inhoud en omvang zullen vertonen.
Hierbij komen dan de geriefelijkheden, het comfort,
waarvan de echte betekenis bevrijding is, maar die
blijkbaar door een opgeschroefde ' gadget-cultuur '
steeds meer naar de status en de overbodige behoeften
gericht worden.
Misschien lijkt dit voor sommigen een hopeloos
naieve taal. En dat is het ook voor wie nog alleen gelooft in produktiviteit en rendement. De logica van
deze produktiviteit zal dan betekenen dat de producent
zelf de vorm van zijn produkt zal bepalen, als is het
dan een woning. Rendement zal dan betekenen dat er
aan dit bouwen voor ieder wat te verdienen zal zijn.
Misschien niet voor de bewoner, maar bij is dan tenslotte alleen de consument. Het zal wel minder van
naieviteit getuigen nu de krotwoningen van het jaar
2000 te bouwen.
WOONVORMEN
Als verstedelijking, democratisering en deze woonbehoeften zin hebben voor het opvatten en inrichtena.n
de plaats waar de mens zich vestigt dan kan men modilijk anders dan met verbijstering zien wat de zo
geprezen dynamische bouwerij in ons land aan het
verwezenlijken is.
Is dat dan de verstedelijking, deze ongeordende hoogbouw, elke stad die zich respecteert zijn ' eurotoren
of waar het pas geeft ' villa-appartementen ', en dan
ook maar liefst op plaatsen waar het verkeer het drukst
is ?
Is dat dan de democratis2ring wanneer de plaats voor
het bouwen van woningen alleen bepaald wordt door
sp,culatieve motieven, waarbij weliswaar enkele be109
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voorrechten een plaats krijgen in wat men nu ' luxevillawijken ' is gaan heten.
Wat gebeurt er met de behoeften waaraan elke woning
een oplossing moet geven wanneer men de mensen in
identieke bovenelkaar gestapelde doosjes doet wonen.
Reeds nu krijgen de ' residences de grand standing'
aan onze zeekust de naam van woonkazernes.
Willen we een uitweg vinden waarbij het bouwen van
woningen zinvol kan worden, dan moeten we beginnen met een onderzoek naar wat er hapert aan wat nu
uit de grond oprijst.
Bij dit onderzoek gaat het dan niet over het dilemma
tussen hoog en laag, dat aan de discussie een foutieve
basis stelt. Trouwens de tijd is wel voorbij waar men
dacht dat hoogbouw ' communistisch ' was, het bouwen
in ons land zou dan op vandaag wel van een reusachtig links initiatief moeten uitgaan.
Wel reeel is dat de verstedelijking een onvermijdelijke
densiteitsverhoging als gevolg moet hebben. Maar wat
dan onbegrijpelijk is dat men deze densiteitsverhoging
niet bestudeerd heeft om ze te verzoenen met de
woonbehoeften en dat de enige maatstaf ter regeling
van deze densiteitsverhoging een lucratieve is.
DE EENGEZINSWONING

Heeft de eengezinswoning, of de woning in laagbouw,
afgedaan ? Voor de alleenstaande woning, het villaatje
waar elkeen, en niet ten onrechte, van droomt, kan de
beoordeling op twee vlakken gemaakt worden. Zijn
de woonbehoeften vervuld en wat zijn de gevolgen
voor de densiteitsvergroting ?
Wat de mens in het ' huis met het tuintje ' zoekt raakt
in feite wel het essentiele van de woonbehoeften, of
hij het kan krijgen is een andere zaak. Wat betekenen
nog privacy en beleven van de natuur wanneer de
afstanden tussen de woningen 8 tot 10 m. worden ?
En is het slordig aaneenrijgen van de meest uiteenlopende stalen van vruchtbare architecteninspiraties
wel dat wat een zinvolle woonomgeving moet worden.
De andere vraag is dan, wat kan men aanvangen met
10 woningen per ha. woninggebied ?
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. In het werkje
'Compendium hoog- en laagbouw ' van ir. A. Heimans
en dr. D. de Jongel werd een berekening gemaakt met
betrekking tot de nieuwe woningen die ' Randstad
Holland ' zal nodig hebben van 1960 tot 2000. Hieruit
blijkt dat een oplossing met villawijken met densiteiten
van 10 woningen per ha. 30 % van het betrokken gebied zou innemen. Hier kan reeds aan toegevoegd
1
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D. dr., Arnhem, 1962 (Vuga boekerij).

worden dat uit dezelfde berekening aaneengebouwde
eengezinswoningen 12 % van dit zelfde gebied zouden
opeisen.
De te grote terreinbezettingen, de daarmede gepaard
gaande afstandvermeerderingen, wijzen er op dat een
toepassing op grote schaal van de alleenstaande eengezinswoning Been zin beef t.
Meer zinvol is het bouwen van aaneengebouwde eengezinswoningen, waarmede densiteiten van 35 woningen per ha. in het woninggebied gemakkelijk te
bereiken zijn. Jammer genoeg is het beeld dat deze
woonvorm in ons land over het algemeen kan aanbieden weinig stimulerend.
Ofwel is het de slordigheid van een onsamenhangende
diversiteit van gevelsteentjes en architectuurmotieven
waarvoor dan de redding verwacht wordt van het op
een lijn houden van de kroonlijsten. Ofwel is het de
vervelende eentonigheid van vele sociale woningbouw.
Nochtans bezit deze woonvorm mogelijkheden, waar
de gunstige kostprijs zeker een niet te onderschatten

argument aan toevoegt.
Om echter met deze woonvorm normale privacy en een
aanvaardbare woonomgeving te kunnen bekomen is de
noodzakelijke voorwaarde dat de binding met het
perceel opgeheven wordt.
Het mechanisme dat nu gevolgd wordt, waarbij woonstraten worden ontworpen, daarna perceelverdelingen
ontstaan, zonder dat ook maar iets bekend is over de
woningen en de woonomgeving die op het terrein
moeten komen, legt vooraf de inplanting, afmetingen,
orientatie van de woningen vast zonder dat het project
bekend is. Wat hierbij met privacy, bezonning, goede
verkeersrelaties gebeurt blijft een open vraag. De
logische opeenvolging zou precies andersom moeten
kunnen geregeld worden. Met ietwat verbeelding moeten oplossingen kunnen gevonden worden waarbij ook
de woning in eigendom mogelijk blijft.
Zelfs de groepsbouw voor sociale initiatie -vtn ontsnapt
niet aan dit averechts werkend mechanisme. Hier is
het terrein nu wel niet in perceeltjes verbrokkeld inaar
is het ontwerp reeds vooraf gedetermineerd door eti.
bijzonder plan van aanleg dat de inplanting, de bouwdiepte, de groeperingen van de woningen bepaait
zonder dat een project werd gemaakt. Hoe kunnen uit
een zo vooraf gedetermineerd project zinvolle woningen en woonomgeving ontstaan ? Het enige wat
open blijft voor de ontwerper is het rangschikken van
vensteropeningen en deuren in de gevels, zelfs voor
het plan van de woning zullen hem weinig mogelijkheden openblijven.
Het organiseren van een globaal initiatief voor een
hele woonomgeving, los van het verband met perceelverdeling en aanlegplan is de enige kans tot zinvolle
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architectuur, waarbij dan de hele omgeving en de eigen
uitrusting in het initiatief is begrepen. Natuu,rlijk is
hier voor nodig dat men vooraf de aanvaardbare densiteiten, verkeersverbindingen en het globale programma
zou vastleggen.
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In bepaalde gevallen zal de densiteitsverhoging die
deze laagbouw, rationeel opgevat 35 en wellicht 4()
woningen per ha. woninggebied kan bieden onvoldoende zijn waar een groter verstedelijkingsdruk moet
opgevangen worden. Het is dan ook onafwendbaar
dat men door het opeenstapelen van woningen deze
densiteit nog gaat verhogen.
Deze opeenstapeling zou evenwel aan zijn doelstelling
voorbijgaan wanneer hierbij de humaniteit van het
woonmilieu, de bewoonbaarheid van woning en woonomgeving zouden opgegeven worden. Het is nu precies
dat waar men bij ons aan toe is met de ongecontroleerde hoogbouw waarvoor het centenverdienen de
enige verantwoording blijkt te zijn. Om maar te
noemen : hoogbouw die licht en zon ontneemt aan de
omgeving : straatwanden waarvan de hoogte de breedte
van de straat overtreft waar in vele landen de helft
van de straatbreedte zo wat een maximum voor de
hoogte van de straatwand blijkt te zijn ; onbruikbare
ingesloten open ruimten tussen de bouwblokken; grote
flatcomplexen aan drukke verkeersstraten, aan knellende kruispunten of in stadscentra, enorme verkeersverwekkers waaruit nu reeds onoplosbare problemen
ontstaan. Is het dan werkelijk nodig van hele straten
en stadswijken woonkazernes te maken ? Denken dat
men dit kan goedmaken door uit- en inwendige verzorgde vormgeving en geperfectioneerd comfort is een
miskenning van de authentieke waarde van de architectuur.
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Schematische voorstelling van de terreinwinst in het woninggebied
in de veronderstelling van een gelijke belemmeringshoek van
1 op 2.

Dit schema stelt voor hoe door het verder opstapelen van
woningen de terreinwinst in het woongebied steeds minder
belangrijk wordt. JVanneer men nu voor een ganse wijk,
een stad, een streek, dezelfde becijfering gaat maken en
rekening houden met straten, pleinen, openbare gebouwen,
enz... dan neemt het belang van deze terreinwinst nog af.
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Terraswoningbouw met nauw contact met bodem en ruime flexibiliteit.

En toch moet het opeenstapelen van woningen mogelijk zijn met inachtneming van wat architectuur voor
het wonen zinvol kan maken. Hierover zijn enkele
bedenkingen te maken.
Om het bij eenvoudige beschouwingen te houden is
het vanzelfsprekend dat het opeenstapelen niet mag
gebeuren ten koste van lichtinval, bezonning, dit betekent dat met een groter hoogte de afstand tussen de
woningen zal moeten toenemen om deze voorwaarden
te behouden en, wat men heet, een gelijke ' belemmeringshoek ' te krijgen.
Nu kan men door een eenvoudige becijfering uitmak en
dat het overschakelen van laagbouw naar hoogbouw
(vanaf 4-5 woonlagen) belangrijke terreinwinst verzekert. Dezelfde becijfering toont evenwel aan dat
het verder opeenstapelen boven 5 a 6 woonlagen nog
slechts onbelangrijke bijkomende terreinwinsten kan
opleveren, althans wanneer men de belemmeringshoek,
dus de condities van lichtinval en bezonning, gelijk
houdt.
Het kan nuttig zijn hier even een tabel over te nemen
die voorkomt in het hierboven vermelde werk 'Compendium hoog- en laagbouw ' door ir. A. Heimans en
dr. D. de Jonge (p. 55).
•

densiteiten in woningen per ha.
woning- complete
gedeelte woonwijk
27
40
eengezinsrijhuizen
38
70
middelhoge bouw : met 3 woonlagen
40
80
middelhoge bouw : met 4 woonlagen

hoogbouw met

8

woonlagen

100

45

Het blijkt zo dat van uit het standpunt van het grondgebruik het opstapelen boven 5 a 6 woonlagen geen
bijzondere besparingen kan opbrengen. Er moeten dus
114

andere argumenten aanwezig zijn om van middelhoge
woonbouw (5 a 6 woonlagen) over te schakelen naar
hoogbouw.
Beschouwingen aangaande de bouwkosten zijn hier
eveneens weinig overtuigend. In de huidige situatie van
het bouwen blijkt dat de kostprijs praktisch toeneemt
met de hoogte.
Geldt hier misschien het pleidooi voor het bevrijden
van de bodem en het plaatsen van wooneenheden of
woontorens in grote open ruimten bestemd voor het
verkeer, de ontspanning en de natuur ? Wat betekenen
dan die wooneenheden met ongeveer 500 gezinnen
door afstanden van meer dan honderd meter van elkaar gescheiden en zonder vlotte contacten met de levende centra van de stad die dan toch voor een deel
de zin van de verstedelijking zijn ? Wat betekent die
natuur beheerst door woontorens ? Is het niet beter
minder hoge wooncomplexen aaneen te voegen en groter stukken natuur gaaf te houden ?
Exclusieve theorieen en dogmatische oplossingen zijn
hier misplaatst. In bepaalde situaties is hoogbouw op
zijn plaats. Maar de oplossingen van het woonprobleem systematisch hierdoor willen oplossen is fout.
In de meeste gevallen zal middelhoge bouw het meest
aangewezen zijn.
Zo bijvoorbeeld is een eigen openluchtruimte met privacy het normale complement van de woning. Middelhoge bouw kan hier oplossingen bieden door achteruitspringende terrassen zoals dit bij woonheuvels reeds
wordt toegepast.
Vragen kunnen trouwens nog gesteld worden met betrekking tot het wonen op grote hoogte : wat gebeurt
er met het gezin met kinderen in deze hoogbouw, is
met een dosis architecturale verbeelding niets te vinden in middelhoge bouw waar kinderen op normale

wijze ruimte voor spel binnen en buiten kunnen vinden ; wat is de invloed van het verticale verkeer dat
blijkbaar niet zo praktisch is als men dat aanvankelijk
heeft beweerd ; wat betekent het gebrek aan visueel
contact met de bodem ? Is voor ouderen de grote afstand tot de bodem geen hinder ?
Het is met dit alles toch onverantwoord dat men beslissingen gaat nemen over iets zo essentieels voor de
mens als het wonen zonder de invloed op de mens van
de oplossing die men aan dit wonen geeft onderzocht
te hebben.
Wat weet men over het leven in de hoogte ? Wat weet
men over de mogelijke vereenzaming door de hoogte
en de grote afstanden tussen de woonblokken. Moet
niet vooraf de psychologische en sociologische betekenis van deze oplossingen onderzocht worden ? E'en architectenvisie met bepaalde motieven over accenten en
symbolen is hier totaal misplaatst wanneer deze visie
niet het resultaat is van een verantwoorde en door de
mens aanvaarde visie op het leven. Men maakt geen
woontorens om mooi te doen maar om het leven leefbaar te maken.
Het eigenlijke probleem is in feite niet de keuze tussen
hoog of laag maar het opteren voor humaniteit, menselijke woning en menselijke woonomgeving.
Zolang geen duidelijke argumenten pleiten voor veralgemeende hoogbouw lijkt het ons redelijker de oplossingen te zoeken in aaneengesloten laagbouw en
middeihoge bouw, omdat we daar de kansen aanwezig
zien voor deze humaniteit van de menselijke vestiging.
Terzelfdertijd kunnen hierdoor de misbruiken van de
hoogbouw reeds enigzins vermeden worden.
Maar weerom zal dit alles naief en onrealistisch schijnen. Leven wij niet in het land zonder woningnood.
Waar wil men naartoe met die onpraktische beschou-

wingen ? Is daar immers niet de kostprijs van de grond
en al die beleggingen en speculaties die toch moeten
renderen om de welvaart van het land te verzekeren ?
Zal de gemeenschap dan werkelijk het oplossen van
het woonprobleem en mede de stedebouw overlaten
aan de bouwpromotors die toch niet anders kunnen
dan bouwen voor een maximum winst.
Hier zijn reglementeringen onvoldoende, het zijn niet
controle en reglementen die in de eerste plaats nodig
zijn maar kansen tot verantwoord inzicht en creativiteit en hiervoor zijn andere condities nodig dan voorschriften.
Kan trouwens de gemeenschap zich met reglementen
voldoende beschermen tegen een zo belangrijke drukkingsgrocp als deze der bouwpromotors ?
Het wordt tijd dat men de woningbouw gaat zien als
een sociale dienstverlening.
De promotor kan er zijn plaats krijgen, na het ontwerp, om uitvoering en eventueel verkoop en verhuur
te regelen, op voorwaarde dat de gemeenschap hierover voldoende toezicht kan houden.
Maar het initiatief moet bij de gemeenschap blijven
die stedebouwkundigen en architecten de essentiele
kansen moet kunnen bieden om, mits inspraak van de
gemeenschap, tot een zinvol ontwerp te komen.
FLEXIBILITEIT

Reeds werd vermeld dat aan de woning door het opeenvolgen van de verschillende gezinsfazen eisen gesteld worden waardoor de flexibiliteit van de woning
noodzakelijk wordt.
Voor sommigen stelt het kiezen van een andere woning bij het verder evolueren van het gezin geen problemen. Wel schijnt een voorkeur te bestaan om de
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woonomgeving waarmede men vertrouwd is niet te
verlaten. Dit veronderstelt dan een voldoende differentiatie van de omvang der woningen in een bepaalde woonomgeving.
Een minder eenzijdige oplossing zou evenwel inhouden dat elk woonproject van het principe van de flexibiliteit zou uitgaan.
Inwendige omvormbaarheid stelt geen grote problemen, te weinig evenwel vindt men deze mogelijkheid
terug in de woningen die men bouwt. Omwille van
de wijzigingen in opeenvolgende situaties van het gezin, doch ook om de eigen creativiteit in het wonen
kansen te bieden, zou het moeten regel zijn door het
gebruik van losse, verplaatsbare, of gemakkelijk of te
breken en te vervangen elementen de inwendige omvorming van de woning mogelijk te maken.
Voor de uitwendige flexibiliteit, het uitbreiden en ook
verminderen van de woning, is het probleem gecompliceerder.
Aaneengesloten eengezinshuizen bieden hier redelijke
kansen. Elk ontwerp kan ongetwijfeld gemakkelijk de
mogelijkheid van uitbreiding in een richting voorzien.
Mits een aangepast globaal ontwerp van de woonomgeving moet ook de uitbreidingsmogelijkheid in een

tweede richting, de straatzijde, mogelijk zijn.
Voor het meergezinshuis, de hoogbouw, is de oplossing
niet zo eenvoudig. De gangbare modellen die in de
meeste woonblokken worden uitgevoerd, waarbij een
stijve structuur onveranderlijk de vorm van het parallellepipedum aanneemt, bieden meestal slechts een kans
tot de beperkte flexibiliteit die woningen met verschillende omvang kunnen geven.
Anders wordt het wanneer het meergezinshuis loskomt van dit stijve stramien. Dit wordt het geval, zoals by. in de woonheuvels, wanneer de bovenelkaar geplaatste vloerplaten door hun onafhankelijke begrenzing, achteruitspringend en eventueel plaatselijk vooruitspringend als het ware boven elkaar geplaatste
bouwterrein'en worden. Hierop worden dan de woningen geplaatst, zoals op de grond, met uitbreidingsmogelijkheid in de buitenwaartse richting. De inwendige
kern van deze heuvelkonstruktie kan dan een reeks
functies toebedeeld krijgen : berging, parkeren van
wagens, uitrustingscentrales, voorzieningen voor de
handel, verkeer, ontmoetingen, enz...
Zowel de rationaliteit als de humaniteit van dergelijke
oplossingen vereisen dat alle gigantisme vermeden
wordt door het beperken van het aantal bouwlagen.

Terraswoningbouw met hoge densiteit.
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moeten toe bijdragen om van deze grootstad geen Babylon maar
een nieuw Jeruzalem te maken : Nos eglises actuelles ne signifient
plus rien; it taut les repenser a partir de la mission de I'Eglise dans
la vine, aldus besluit Comblin.
Dr. Albert Smeets
1 Joseph Comblin, Theologie de la ville. Reeks Encyclopedic universitaire.
Editions universitaires, Parijs, 1968; 23,5 x 16 cm, 493 blz.
Men weet dat tal van landgenoten-priesters naar Zuid-Amerika vertrokken
zijn om zich voor deze nieuwe wereld in wording in te zetten, onlangs nog
ons C.V.K.V.-lid-kunstschilder P. Walter De Bock uit St.-Niklaas; sommigen
hebben zich in dienst gesteld van de universitaire wereld zoals de filolooghistoricus Carl Laga, de godgeleerde wijlen Flor Hofmans en de natuurkundige Jan Talpe, die op dit ogenblik, wegens zijn sociale actie, in een Braziliaanse gevangenis zit. Het is tot deze laatste groep dat Joseph Comblin
behoort; hij doceert theologie aan de Universiteit van Campinas in Brazille
en schreef vroeger reeds een zeer opgemerkt work 'Theologie de la paix'
(2 delen).

Poetisch bericht
Roger Verkarre
Een punt, dat uiteraard minder in het kader van dit nummer kon
ontwikkeld warden, is de zin van het kerkgebouw in de staid.
Christus had aangekondigd dat met de val van de tempel van
Jeruzalem de tijd van de tempels voorgoed voorbij was. De eerste
christelijke eeuwen bouwden daarom geen tempels, geen woning
van God, maar plaatsen van samenkomst (Gr. ekklesia), gebouwen
aangepast aan de zich wijzigende praktische noodwendigheden.
De cultus der martelaren en heiligen gaf later een nieuwe functie
aan deze gebouwen. Voor de Middeleeuwen was de kerk, de kathedraal, het symbool van de christenheid, de op Christus gecentreerde samenleving. Perioden van praal tot meerdere eer van
God en zijne heiligen volgden op perioden van reactie in naam
van de Evangelische eenvoud met herauten als Bernardus van
Clairvaux en Francesco Bernardone. De Barok bracht de idee
van de pronkstad met de kerk als pronkstuk bij uitstek, een visie
die de negentiende-eeuwse urbanisten nog hadden.
De juiste zin van het kerkgebouw in de hedendaagse grootstad
moet dus herdacht worden. Velen raken niet los van het traditionele en leggen in het kerkgebouw heel hun heimwee naar een
idyllische landelijke samenleving met het hele dorp knusjes road
de kerk, een soort romantiek die de grootstadsmens onverschillig laat. Het is met de menselijkheid van haar constitutie en de
rechtvaardigheid van haar instellingen dat de stad haar cultustaak
uitoefent en niet door grootse tempels. De rol van het kerkgebouw
in de grootstad ligt elders. Het is een teken van de aanwezigheid
van het christendom in de stad en .dus meer , dan gewoon een vergaderplaats of een lokaal voor eucharistievieringen. Het moeten
Kerk-huizen zijn (maisons-d'Eglise), materialisaties van het christendom; plaatsen met een stilte, die de stad niet kent; oasen van
broederlijkheid en van bezinning, die wijzen op de andere pool
van het menselijk bestaan. Het Kerk-huis is een soort anti-stad,
ongebonden en gevarieerd wat vorm en stijl betreft, zodat iedereen in een stad 'zijn' kerk vindt, die hij vrij kiezen kan zonder
de traditionele parochiale binding. Toch zal het kerkgebouw
eigentijdse uiterlijke tekenen dienen te hebben, die het, zonder in
monumentaliteit of pronkerigheid te vervallen, zullen toelaten de
aandacht op eigentijdse wijze te trekken. In de socialisatie, die
naar Teilhard de Chardin in de lijn van de evolutie der mensheid
ligt, zal de grootstad een beslissende rol vervullen; het religieuze
aantrekkingscentrum dat het kerkgebouw is zal er aanzienlijk
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Marine
Het scheermes van de branding scheert,
grondig, met overvloedig schuimen,
een aloude ritus —.de kin der aarde
maar moe enigszins, a.h.w. mechanisch.
Na al die tijd die erovergegaan is,
van al de vuilnis die er op vergaarde
krakend, maar schuivend op de schuine
rand zonder wond — wat de Scheerder eert,
denk ik, baardig op wacht in de duinen,
in de stilte om Hem die het mes hanteert.
Fred de Swert

De Dijle
voor Roel

in de naam van dat water schrijf
ik
je schaduw
die in mij
met de muur
en het kind
begeven heeft.
Stan Maes
ik heb
eksotiese vogels
van stilte
geringd met
een boodschap
van liefde :
mijn laatste gebed
zonder kaarsen
10 x herhaald,
de beslapen vrede
verwoest.

Jan Jozef Goechrrlend
lk heb de lente afgekocht
de vroege mei
de losprijs van de zon
een hyacinth
en ook de geurende lach van mijn kind
dat in de stad
te weinig bloemen vindt
als hyacinth

Herve J. Caster

Mijn woorden
Soms spreekt mijn stem
zodat ik lichtjes schrik
om de klank die ik als
in een weegschaal wik.
Ondervraagt men mij omtrent
de toon van mijn geluid, zie
— steenbreek heet mijn wooed
dat naar de taalkern boort.

Peter Clement

Zomer
Nog steeds bloeit de weide voor mijn huffs
Nog steeds staan mijn bomen
groen en weelderig
sappig
als jaren terug
in de zomer van toen
lk hou de bloemen nog steeds in mijn hand
rode en gele
net als lang voorheen
Aileen
de lente is ontglipt
door de mazen van mijn vingers

Neer Vantina
schep voor jezelf
een masker broeder
en laat de anderen
geloven in het geweten
dat hun vaders droegen
hoor je de kromming van
de stroom bij valavond huiveren
en zeg me dan (hier mag je
ja knikken en zwijgen) of je
leeft of zienderogen sterft
niemand zal je antwoord
lelijk vinden en straks doodbedaard
zij en de anderen zich vergasten
aan je laatste brood
ik bepaal een droom

Buitenlands
actueel
KZADORATAN 1
Toen ik die morgen uit het vliegtuig stapte op de tarmac van
Manila's Internationale Iuchthaven, was ik wel zeer benieuwd
naar de komende dingen. Alhoewel mijn beroep regelmatig verplaatsingen naar het buitenland met zich brengt (geen sant in
eigen lant !) beyond ik mij hier toch op onbetreden bodem. Dit
was mijn eerste reis naar het Verre Oosten. lk wist niets of van de
mensen ginder, noch van hun gewoonten, hun artistieke geaardheid, hun Ievenswijze, kortom, ik wist helemaal niets. De verrassing
was zeer groot... in de goede zin.
Die aangename gewaarwording manifesteerde zich reeds bij een
eerste contact met het Filippijnse publiek, een kieskeurig studentenpubliek, dat bijeengekomen was in de aula van de universiteit
te Manila om te luisteren naar Schumanns Dichterliebe en naar de
Siete Canciones van de Falla. Het succes was groot en Meld
bijgevolg een belofte in voor de komende concerten. En inderdaad
toen ik enkele dagen later, met het Manila Symphony Orchestra,
Brittens Serenade voor tenor, hoorn en strijkers zong, was de
bijval overweldigend.
Op dat ogenblik heb ik eens te meer ervaren dat men enkel het
allerbeste kan brengen zo men aanvaard wil worden. Men moet
het er eerlijk op wagen, dan laten de goden van de kunst ons
niet in de steek.
Na nog een paar concerten te Manila, begon dan mijn omzwerving
door de eilanden. Onvergetelijke herinneringen. Vijftien liederavonden voor het meest uiteenlopende publiek. Maar steeds dezelfde
dankbaarheid voor de kunstenaar, steeds hetzelfde respect voor
de mens die het beste van zichzelf komt geven. Overal moet men
met verwondering (en bewondering) vaststellen dat het waarlijk
drukke concertleven intens wordt gevolgd. De zalen, die meestal
betrekkelijk ruim zijn (1.000 a 2.500 plaatsen) waren in regel
uitverkocht. Het is alsof dit yolk, dat cultureel, maar ook sociaal
en economisch, de laatste 25 jaar enorme sprongen voorwaarts
maakte, maar niet genoeg kan krijgen van het goede, het schone;
in dit geval de schoonheid die de muziek kan brengen.
En na mijn reis doorheen die mooie, groene landen kwam ik
terug te Manila, waar ik in de grote concertzaal een afscheidsrecital zong. Programma : Schumann, Strauss, Duparc...
Nu ben ik terug thuis in de Kempen. Met heimwee naar dit schone,
warme land dat ik te vlug moest verlaten. Alles wat ik ervan
overhield is een inlandse neusfluit waaruit ik 's avonds een vlsioen
van de Filippijnen wil te voorschijn ademen. Tevergeefs.

Sylvain Deruwe, Essen.
1

'Een verre tocht' - naam van een Filipp. volksdans.

IN MEMORIAM ARCHITECT EMIL STEFFANN
Op 23 juli jl., in zijn zeventigste levensjaar, overleed architect Emil
Steffann aan de gevolgen van een autoongeval.
In de officiele eerbetuigingen hebben wij kunnen lezen, dat hi j,
tot zijn eigen nagedachtenis, een blijvend monument iheeft opgericht : zijn veertig kerken, gebouwd in een leven van nooit aflatende arbeid. Maar dergelijke idea is beslist nooit in hem opgekomen. Toen het Technisch Instituut van Darmstadt hem de
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titel van doctor honoris causa toekende, sprak hij de volgende
karakteristieke woorden uit : „Er is een tijd geweest waarin de
kunst openbloeide, maar de mensen, die de geweldige kunstwerken oprichtten, schreven hun naam in kleine letters of, sterker
nog : zij bleven eenvoudig anoniem. Slechts de schenker werd
vermeld. lk ben ervan overtuigd, dat men toen het dichtst bij de
echtheid stond. Als wij voor een dergelijk 'volledig' en feilloos
werkstuk worden geplaatst, dan maken wij vandaag de dag een
soort analogie en zeggen dat de kunstenaar, de maker van dat
werk, een 'volmaakte' persoon is en wij geven die uitdrukking meegaande lets geslotens, iets beslotens, mee. Wij zouden ons moeten
herinneren, dat het woord 'persoon' van het Latijnse 'personare'
komt, dat letterlijk betekent : 'verkeerd laten weerklinken'. En dit
houdt dan op zijn beurt geen geslotenheid, geen beslotenheid, in,
maar wel doorzichtigheid, , d.w.z. het tegenovergestelde van de
associatie, die het woord 'persoon' bij ons over het algemeen oproept. De persoon bestaat slechts in het doorzicht en de mens is
maar een persoon yin de mate dat de geest hem doordringt en
spreekt door en in hem... Er was dus bij de artisten van vroeger
geen spoor van valse bescheidenheid te merken, toen zij zichzelf
beschouwden als eenvoudige instrumenten."
Voor Steffann had het woord 'geest' steeds de betekenis van
'Gods geest'; instrument van die geest zijn wil bij hem zeggen :
zich in dienst van de mens stellen. Op een verheven wijze de onvolmaaktheid van zijn natuur aanvaarden wordt een bron van adel.
Dit is een houding, die nu eens zeer nederig en dan weer zeer
veeleisend kan genoemd worden, maar , die ons toelaat to begrijpen, waarom sommigen zeer veel moeite hebben om Steffanns
werk to aanvaarden on vooral dan zijn werkmethode. Omdat zij met
hem die moeilijke weg moesten gaan, hebben verscheidene
meesters van samenwerking met hem moeten afzien. Steffann heeft
er heel zijn !even onder geleden.
Zijn jeugdrelaties met Barlach lieten hem aanvankelijk geloven in
een roeping als beeldhouwer. Een gesprek met Gropius was het
keerpunt en hij wendde zich tot de bouwkunst. In Lubeck beschouwde hij als zijn werkelijke meester Rudolf Schwarz, die nochtans slechts den jaar ouder was dan hijzelf. De Fronleichnamkirche
to Aken, alsmede de andere bouwwerken van Schwarz fascineerden
hem. Zij maakten hem bewust van zijn eigen oorspronkelijkheid.
In 1936 werkten Schwarz en Steffann samen de plannen uit van
een kerk, die nooit gebouwd werd (Berlijn-Lichterfelde). Dit werd
het begin van een uitwisseling meestal stilzwijgend — die maar
ophield bij de dood. Deze gedulde autonomie in de betrekkingen
meester-leerling zal Steffann later terugvinden in zijn relaties met
zijn eigen leeriingen en medewerkers.
Hij stamde uit een zeer strenge Hugenotenfamilie, maar bekeerde
zich tijdens een studieverblijf to Assisi& De Franciscaanse geest
drong diep in hem door. Dit werd het duidelijkst merkbaar in zijn
werk van de dertigerjaren, tijdens de oorlog on onmiddellijk erna
(processie van Sakramentsdag, Lubeck, 1932; ontwerp voor een
onderaardse kerk, 1937; kerkschuur to Boust, 1943; kapel van het
hospitaal to Lubeck, opgebouwd met gerecupereerde materialen,
1946; heropbouw van , de Franziskanerkirche to Keulen, 1953).
Zijn oppositie tegen het esteticisme nam toen gestalts aan, een
zekere vrees voor het !outer technisch perfectionisme, waarvan hij
steeds meer blijk gaf in de werken van zijn rijpe jaren.
Wat nieuws hebben de kerken van Steffann ons bijgebracht ?
Hun betekenis hand haaft zich vooral op het gemeenschapsvlak,
in de scheppende kracht die zij uitoefenen op het geheel van de
liturgie. Elk van deze kerken heeft, om het zo uit to drukken, een
voorbeeldrol gespeeld; Steffanns opvattingen liepen op verscheidene wijzen de beslissingen van het Concilie vooruit. Voor hem
was !de inwendige realiteit fundamenteel; zij is altijd het geheel zelf.
Hij was ervan overtuigd, dat 'de artistieke oorspronkelijkheid
slechts voedingsbodem vindt als zij uit het hart zelf de idee puurt
on als zij er de verborgen innerlijke kracht van uitdrukt'.
'
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Wat het materiaal betreft, hield hij zich aan wat hij kende uit eigen
ervaring on aan wat hij kon beheersen.
Hij leefde niet lang genoeg em de realisatie te zien van zijn plan
tot restauratie on aanpassing van de oecumenische kerk San
Stefano to Rome. Hij was van mening, dat zijn deelname aan dit
werk de belangrijkste architecturale opgave uit zijn leven was.
Hij is er enorm mee bezig geweest, maar het resultaat van doze
ingespannen arbeid drukt met maximale klaarheid zijn bekommernis uit om de inbreng van de traditie te bewaren en to verlengen
naar de toekomst toe en beklemtoont tevens zijn moed om aan
die toekomst datgene to geven wat haar toekomt : de open mogelijkheden, die haar eigen zijn. Dit heeft in eerste instantie to
maken met zijn eerbied voor de vrijheid, van de mens.
Architect Nicolas Rosiny,

Keulen.

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN
Duitsland

Museum Dahlem, Berlijn : Romeinse baroktekeningen.
Kunstbibliothek, Jebenstr. Berlijn : Architectuur.
Kunsthalle, Bielefeld : James Ensor, Grafiek uit Museum v. Oostende (tot 13/4).
Karl Ernst Osthaus Museum, Hagen : Edvard Munch, Grafiek (tot
13/4).
Kunsthalle, Keulen : Romeinen in Roemenie (tot 18/5).
Haus der Kunst, Miinchen : Joan Miro (tot 11/5).
Van-der-Heydt-Museum, Wuppertal : Henri Michaux (tot 27/4).
Kunstverein, Keulen : Jonge Belg. schil ders on beeldhouwers.
'

Engeland

Queen's Gallery, Buckingham Palace, Londen : Van Dyck en zijn
koning.
Hayward Gallery, London : Fresco's uit Firenze.
Frankrijk

Musee des arts decoratifs, Parijs : Grafiek van Munch (tot 7/4).
Bibl. nationals, Parijs : Chateaubriand reiziger en staatsman.
Louvre, Cab. des estampes, Parijs : Zwart-wit, van Prud'hon tot
Redon.
Nederland

Rijksmuseum, A'dam : Jan Toorop, grafiek (tot 13/4).
Sted. Museum, A'dam : Pieter Engels, ' The selfportrait of this
Century' (tot 13/4).
Gemeentemuseum, Den Haag : Schonberg, Webern en Berg (tot
28/4); Chin. wandsch. on keramiek uit Berlijn (tot 19/5).
Singermuseum, Laren : Het kind in de N.-Nederl. kunst (29/3 tot
2/6).
Zonnehof, Amersfoort : Jeroen Bosch in foto's (tot 27/4).
Nijmeegse Universiteitsbiblioteek, Erasmuslaan : Herinneringen aan
Anton van Duinkerken.
Mus. Boymans-van Beuningen, Rotterdam : Pottenkijker 1959-1969
(tot 26/5).
Mus. v. Land- en volkenkunde, R'dam : Precolumbiaans aardewerk
(verz. da Costa) (tot 20/4).
Sted. van Abbemus, Eindhoven: Triennale der Zuidel. Nederlanden.
Zwitserland

Galerie Beyeler, Baumleingasse, Basel : Watercolors.
Gal. d'art moderns, Rittergasse : Dimensionen 1969, Zwitserse
kunstenaars (tot 5/4).
Gal. D. Benador, rue de la Corraterie, Gendve : Grafiek van Hans
Bellmer.
Graf. Samml. der ETT, Zurich : Nieuwe Engelse kunst.

Op korte golf
— Tot 21 maart exposeert de Antwerpse kunstschilderes Marlette
Arnou in de G.B.-Art Gallery, te Antwerpen.
— Van E. Balduyck verscheen bij de 'Vlaamse Toeristenbond' het
verhaal 'Leven en kreperen', een Iiefdesverhaal dat zich afspeelt
op een gehucht van een Westvlaams dorpje, dat tijdens de oorlog
'14-'18 op de vuurlijn ligt.
— Van 15 tot 27 maart exposeert kunstschilderes Marthe Bamps
in de Hendrik de Braekeleerstudio te Antwerpen. Herman Vos,
voorzitter C.V.K.V. Antwerpen, leidde deze tentoonstelling in.
- Ons medelid, kunstschilder Etienne Bauwens uit Aalst, bekwam
een eremedaille en een diploma van eervolle vermelding op de
Biennale 1968/69 te Ancona, in Italie. Zij werd er hem op 16 februari uitgereikt, in de zalen van de Gallerie d'Arte Moderne.
Hartelijk gelukgewenst !
Van 19 maart tot 1 april stelt Etienne Bauwens tentoon in het Cultureel Centrum 'Caryatide' te Brussel_
— Het dierenverhaal 'Littekens' van Frans Backers werd op 5
februari door B.R.T. 1 geprogrammeerd.
— Van Walter Beckers werd een tweede verhaal in het Spaans
vertaald en opgenomen in de reeks 'Las mejores historias de
horror' te Barcelona.
— Van 12 februari tot en met 9 maart werden te Antwerpen de
50 projecten tentoongesteld, die werden ingezonden voor de
'Ideeenprijsvraag Kerkbouw', uitgeschreven door het Tijdschrift
voor Architectuur en Beeldende Kunsten en de Interdiocesane
Commissie Kerkenbouw van Nederland. Geert Bekaert, lid van de
jury, leidde de tentoonstelling in.

- Rolanda Blanckaert, Jeroom Blanckaert en Angele Verkest
werden respectievelijk met de eerste, tweede en derde prijs bekroond in de 'Prijs voor Schilderkunst van de Stad Eeklo'. Hartelijke gelukwensen !
— Lode Bosmans uit Mortsel exposeert tot 18 maart in de galerij
Ado te Mechelen (Keizerstraat, 50). Minister Tindemans hield de
openingstoespraak.
— Van 1 tot en met 20 maart exposeert Renaat Bosschaert in de
Korrekelder te Brugge.
— De Parijse hoogleraar en neerlandicus Prof. Brachin liet zopas
het 2e deel verschijnen van zijn 'Anthologie bilingue de la prose

door 'Volksveredeling' het stuk 'Mijn geweten en ik' van Staf Knop
opgevoerd, eveneens in regie van Guido Cafmeyer.
— De jeugdgroep Panneia (Immaculata-Ins.) voerde 'Kabouters in
de stad' op in de gemeentelijke zaal van De Panne op 23 en 24
februari; regisseur was Guido Cafmeyer, terwijl Suus Demarest de
choreografie en Ray Pyson de rekwiesieten verzorgde.
— Van 12 februari tot 3 maart exposeerde Livia Canestraro in
kunstkring 'De Kogge', Braambergstraat, Brugge.
— Op 10 februari dirigeerde Frits Cells de Antwerpse Filharmonie,
tijdens een concert voor Jeugd en Muziek te Mechelen. Op 8 maart
concerteerde het Symfonieorkest van de B.R.T. o.l.v. Frits Cells
voor B.R.T.-3 en op 9 maart leidde dezelfde dirigent het Kamerorkest van de B.R.T., eveneens voor B.R.T.-3.
— Beeldhouwer Frans Claes uit Wemmel stelt van 12 tot 27 april
zijn werken tentoon in de tuinen en het kasteel van het staatsdomein te Gaasbeek.
— Van 22 februari tot 9 maart exposeerde Jan Cobbaert in Pro Arte
Christiana te Vaalbeek.
— Miel Cools trail' tijdens de maand februari verschillende keren
op voor Davidsfondsafdelingen. Dit was o.m. het geval te Lovendegem, Deurle, Schoten, Londerzeel en Hoogstraten.
In maart treedt Miel Cools o.m. op te Beernem, Messelbroek en
Neder-over-Heembeek.
— Het koor 'Cantate' uit Gent, o.l.v. Kamiel Cooremans concerteerde op 9 februari voor B.R.T.-1.
— Kunstschilder Karel de Bauw uit Asse is 60 jaar geworden. Bij
deze gelegenheid wordt hem hulde gebracht door een retrospectieve tentoonstelling en de uitgave van een luxueus hulde-album.
Het secretariaat van het huldecomite Karel de Bauw is gevestigd
te Asse, Mollestraat, 5.
— Kunstschilder Felix De Boeck mocht zich onlangs verheugen
in het bezoek van koningin Fabiola aan zijn atelier te Drogenbos.
Van 19 april tot 11 mei wordt te Aalst, in het Oud-Hospitaal, een
retrospectieve tentoonstelling 'Een halve eeuw Felix De Boeck'
ingericht. Er zullen 170 werken worden geexposeerd. Een zeer
verzorgde catalogus wordt uitgegeven.
— De Brabantse kunstschilder Gilbert De Bontridder, thans gevestigd te De Haan, waar hij verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen in de galerij 'De Keunepupe' (Zeepreventorium) exposeerde in deze galerij van 22 februari tot 27 maart, met enkele
vrienden-schilders, onder het motto 'Synthese'.

neerlandaise'.

— Eric Bruyneel, Jef Dekeiser, Roland Desserano en Jan Pieter
Labarque namen deel aan een Internationale groepstentoonstelling
'New Com' in de leperse Galerij Britannique van 15 tot 30 maart;
deze expositie zal ook Oostende aandoen. Mede-inrichter is Kunstkring '63 van Geluwe met initiatiefnemer Hub. de Jonghe.
— Van de hand van Pieter Geert Buckinx, die zopas werd verkozen tot lid van de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, verschijnt de autobiografie 'Het ligt voor de hand', in de
reeds bekende serie 'Open Kaart' van de Uitgeverij 'Desclee De
Brouwer' te Brugge.
— Andre Bulthe, atelier 'Hoge Zit', Zuidstraat, 64, Veurne, neemt
tijdens de maand september e.k., met enige doeken deel aan de
'Exhibition of Contemporary European Painters in U.S.A.', die doorgaat in de Salons van het Waldorf-Astoria hotel, Park Ave.,
New York.
Tevens zendt hij werk in voor de '5 e Grand Prix de Paques' te
Nice.
- Na het Landjuweel heeft de toneelkring 'St.-Rembert' uit
Torhout nu ook het nationaal toneeltornooi te De Panne gewonnen.
De hoogaangeschreven kring bekwam er 95 t.h. van de punten
voor de opvoering van 'Een geur van bloemen' van James Saunders,
in regie van Guido Cafmeyer. Op 23 en 24 maart wordt te Roeselare
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Geroen De Bruycker, Godfried Vervisch, Lie Weynants en enkele
anderen exposeren van 22 maart tot 7 april in P.A.C. te Vaalbeek.
Het betreft werk van ,deelnemers aan de Vlaamse kunstenaarskolonie, die op initiatief van P.A.C. verbleef te Foissy bij Vezelay
in een oude hoeve. Inleider was Lowie Weynants en Administrateur-

-

Generaal Paul Rock opende de tentoonstelling.
- Werk van Jan Decadt werd o.m. uitgevoerd tijdens het leerlingenconcert en de proclamatie der prijzen 1968, aan de stedelijke
academie te Harelbeke.
— Op 25 januari werd door mr. Alain de Caluwe voor de gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen een voordracht gehouden over
'De persoon, werk en betekenis van Joost de Damhouder'. Zij
ging ook door op 30 januari voor de culturele kring St.-Anne te
Brugge.
— In Celbeton te Dendermonde exposeert Antoon De Clerck van
8 maart tot 4 april schilderijen. Op 8 maart had er ook de presentatie plaats van het project 'Dulciakunst' m.m.v. de schilders
Roger Raveel, Raoul De Keyser, Elias, Lucassen, Antoon De Clerck
en tekstschrijver Roland Jooris. Deze groep kunstenaars verklaarden van 28 tot 31 maart de fabriek 'Dulcia' te Zottegem tot kunstwerk.
— Op 29 maart concerteert het Brugs Koperensemble o.l.v. Ernie!
Decloedt in het Auditorium te Izegem.
Beeldhouwster Jeanne De Dijn uit Dendermonde stelde onlangs,
op uitnodiging van de directie van een internationale hotelketen,
een keure uit haar meest recente werken tentoon in de hall van
het 'Hotel Mac Donald' aan de Louisalaan te Brussel. De Vlaamse
artieste werd er geconfronteerd met een wereldmilieu, dat ongemene belangstelling toonde voor haar ceuvre. Werk van haar
vertrok vandaar naar Londen, Milaan en Frankfurt, terwijl ook het
'Musee de l'Art Contemporain' een bronzen exemplaar van 'Moederhart' voor zijn collectie aankocht.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling schreef Joan Z. Shore
in 'The Brussels Times' o.m. 'It's hard to imagine a finer selection
of work for its inaugural venture than the sculptures of Jeanne De

Dijn'.
— Aan Christine I, de Kattekoningin te leper, werd o.m. een fraai
keramiekwerk van de Poperingse kunstenaar Luc De Gheus overhandigd.
— Van 1 tot 15 maart stelde Omer De Landsheer tentoon in galerij
Oranje, Nederkouter, 115, Gent.
— Rob Delange exposeert van 1 tot 23 maart in 'De Wielewaal' te
Eke, en van 16 tot 31 mei in galerij Oranje te Gent. Gedurende gans
de maand juni zal deze kunstschilder tentoonstellen in Huize
Geertrui te Vlassenbroek.
— Op 11 februari werd Jozef Deleu in 'Vergeet niet te lezen' door
Bernard Kemp genterviewd over zijn studie 'Frans-Vlaanderen',
die J. Deleu samen met Frits Niesen bij Van In te Lier publiceerde.
— Albert de Longie werd, als vertegenwoordiger van de groep
'Nieuwe Stemmen', opgenomen in de redactie van 'Vlaanderen'.
— Van 22 februari tot en met 11 maart stelde Gabriel De Pauw
tentoon in galerij Nova te Mechelen.
— Van Frans Depeuter verscheen bij de Standaard-uitgeverij te
Antwerpen de roman 'Om niet te verstenen', een hard maar goed
geschreven 'boek.
— Van 19 februari tot 4 maart exposeerde Mia Deprez in het cultu,reel centrum 'Caryatide' te Brussel.
— Van 20 februari tot 9 maart stelde de jonge kunstschilder
Hugo Deprins uit Edegem, tentoon in galerij Laterna te Herentals.
— Over Paul de Vierman en zijn metaalsculpturen schreven Guy
Van Hoof en Paul Vancaire, respectievelijk in B-Revue (van de
Belgische Spoorwegen) en in B.P.-Revue.
Van 14 maart af exposeert Paul De Vierman in galerij De Zoutkeet te Hingene en van 31 mei tot 25 juni in het cultureel centrum
'Loripette' te Silenrieux, nabij Charleroi.
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— Het Veremanskoor gaf op 28 maart de Johannespassie van
Demantius in St-Jacobs te Brugge; aan het orgel Kamiel D'Hooghe;
organisatie DF-Gewest Brugge.
— Van 23 november tot 12 december exposeerde Marthe Dierickx
in eigen huis, Weilandstraat, 3, Antwerpen.
— Van 20 februari tot en met 4 maart exposeerde Anto Diez in
galerij Ado, Keizerstraat, te Mechelen.
— Fernand Etienne werd benoemd tot lid van de Hoge Raad voor
Volksontwikkeling en tot medewerker van het Vormingscentrum
Dramatische Kunst te Nijmegem.
— Van 22 tot 30 maart exposeert Kallist Fimmers in de Boerenkrijgschuur te Tongerlo. Dr. Fr. van Mechelen, minister van de
Nederlandse Cultuur, opent deze tentoonstelling.
— Van 14 tot 25 februari stelde Cyr Frimout tentoon in galerij
'Tamara Pfeiffer', te Brussel, en van 16 tot 23 maart in Galerij
Jules Boudry (Bank van Roeselare) te Poperinge (ingeleid door
ons redactielid Drs. Hilaire Gellynck).
— Onder de titel 'Schoten, schone gemeente' is een kunstboek
verschenen met vijftig tekeningen van A. Gailliaerde en viertalige
teksten. De intekenprijs is gelidig tot 1 mei 1969 en bedraagt
300 fr. Men kan bestellen bij A. Gailliaerde, Directeur St-Michielscollege, Papenaerdeken, 53, Schoten.
Van 15 tot 23 februari exposeerde A. Gailliaerde in de zaal van het
St.-Michielscollege te Schoten.
— De vierde uitgave van 'Dossier Bakelandt', de opgemerkte roman
van ons redactielid Fred Germonprez, verscheen ibij D.A.P. De
Arbeiderspers Brussel. Welk succes dit werk kent, moge blijken
uit het feit, dat de derde uitgave, op 12.000 ex., in december verschenen, reeds in januari helemaal was uitverkocht.
In opdracht van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen
schreef Fred Germonprez een monografie 'Martha De Spiegeleir',
die in maart verscheen.
Verder komt, voor de opening van de Antwerpse boekenbeurs 1969,
in de reeks van de Boekengilde De Clauwaert 1969-70, een nieuwe
roman van Germonprez van de pers, getiteld 'De Magistraat'.
— Jos Ghysen schreef het scenario voor de T.V.-film 'Ansfred van
Antwerpen', die op 5 februari in de reeks 'De Geboorte' door de
Vlaamse T.V. werd geprogrammeerd.
— Kunstschilder Gerard Grassere stelt van 15 maart tot en met
7 april tentoon in Galerie de Griend te Dreumel (Ned.).
— Op 3 februari werd in 'Ten huize van...' de schrijfster Rose
Gronon aan de T.V.-kijkers voorgesteld.
— Yvonne Guns uit Borgerhout heeft te Ancona deelgenomen aan
de Biennale delle Regioni 1968/69. De jury bekroonde er haar
werk met een medaille en het diploma met onderscheiding.

— Op 13 maart hield Gabriel Haelman zijn bekende voordracht
'De Landes van Gascogne' voor de Culturele Kring St.-Jacobs te
Gent.
— 'Ons Dorado' uit Brugge, geleid door Paul Hanoulle, vierde
feest naar aanleiding van de 200ste uitvoering. Na het galaconcert
van 9 februari in de Stadsschouwburg te Brugge, werd op 2 maart
in 'Ter groene Poorte' een groots familiefeest gehouden.
Onder leiding van Paul Hanoulle werden bij Patmos te Antwerpen
'Themamissen' uitgegeven, gecomponeerd door Ign. De Sutter,
Herman Roelstraete en J. Wuytack, op teksten van Gery Helderenberg. Er zijn reeds twee reeksen verschenen : de Vastenmis en de
Paasmis. Van elke mis bestaan drie uitgaven : een uitgave voor
het yolk (a 2 fr. vanaf 200 ex.), een uitgave voor het koor (a 6 fr.
vanaf 25 ex.) en een voor de orgelist (a 35 fr.).
— 'Pastoor Campens zaliger' van Paul Hardy naar Ernest Claes
werd o.m. opgevoerd te Kalmthout door de kring Elck wat Wils
op initiatief van het DF, op 16 maart.
— Van 4 tot 17 april exposeert Karl Heeremans aquarellen en
tekeningen in galerij Nova, Nekkerspoel, Mechelen.
— Kunstschilder Renaat Ivens exposeert van 16 maart tot 3 april
in Galerij 'De Zolder', Kasteelstraat, te Willebroek.
— De stukken van ons overleden lid Jos Jansen hebben nog steeds
veel bijval. Aldus werd 'De wonderdoktoor' op 26 maart voor
DF-Poperinge opgevoerd door 'In deugd en vreugd'.
— Ons medelid Piet Janssens uit Lier bezorgde een reeks van tien
tekeningen voor 'De Bladen voor de Grafiek' nr 1, 1969. Inleider
was Gaston Durnez.
— Kunstschilder Walter Jonckheere exposeerde tot 28 februari in
de Geraard Davidstudio te Brugge.
— Jet Jorssen publiceerde in de reeks Lannoo Paperbacks 'Speel
niet met het geluk'; de omslag is van Willy Bosschem.
— Van 8 tot 16 maart exposeerde Juul Keppens in het Stads-,
museum te Sint-Niklaas.
— Tot 26 februari exposeerde Magda Kint in galerij Helikon te
Hasselt.
— Kunstschilder Omer Kyndt exposeert van 16 maart tot 31 maart
in Galerij Oranje, Nederkouter, 115, Gent.
— In de Stedelijke Tentoonstellingszaal te Leuven exposeert
Alex Laenen van 28 maart tot 9 april.
— Van Lie verscheen bij Lannoo een nieuw kinderboek, met eigen
tekeningen geillustreerd : 'Prins Oeki Loeki in de Kristalbergen'.
— De film 'Guido Gezelle, een Jaarkrans van Schoonheid', een
realisatie van Gilbert Lambert uit Oostkamp, werd op 9 maart voor
het Davidsfonds Gent vertoond.
— Kunstschilder Etienne Le Compte neemt deel aan de 2e Biennale
'Het brood in de hedendaagse schilderkunst' van 8 tot 31 maart
in het Cultureel Centrum te Mechelen.
— Jeugdschrijver Cor Ria Leeman liet een nieuw op reizen berustend jeugdboek verschijnen,'De zwarte cobra' (Uitg. Van In,
Lier, 86 p., 65 fr).
— Georges Leroy werd op 11 maart genterviewd over zijn boek
'De Sluipwesp' in de uitzending 'Vergeet niet te lezen' van de
Vlaamse T.V.
Gedurende de paasvakantie exposeert hij zijn beeldhouwwerken in
de Studio Geraard David te Brugge. (Wollestraat, 28-29 maart tirn
10 april.)
— Van 15 tot 28 februari exposeerde Robert Lizen in G.B.-ArtGallery te Antwerpen.
— Rita LommOe en Gerard Vermeersch illustreerden de uitzending
'Podzie in 625 Iijnen' van de Vlaamse T.V. op 9 maart, in een
produktie van Hubert van Herreweghen.
— Op 1 en 2 maart werd te Leuven, in het St.-Pieterscollege, het
blijspel 'Moordverhaal' van A. Watkyn opgevoerd; decorontwerp
en regie : Leo Loomans.
— Kunstschilder Andre Loriers stelde van 16 tot 30 maart tentoon

.

in 'L'Essor', 19, rue de France, te Hoei.
— Het Belgisch Kamerorkest o.I.v. Georges Maes concerteerde
o.m. op 20 februari te Oostende, op 28 februari voor B.R.T.-2, op
8 maart te Averbode in de abdij, op 13 maart in de Vrije Universiteit
te Brussel (Auditorium P.E. Janson).
— Kunstschilder Maio (Mathieu Wassenberg) behaalde zopas een
eervolle vermelding in de prijskamp Jeune Peinture Beige.
— Broeder Max hield voor DF-Nederbrakel een tentoonstelling met
voordracht op 29 maart.
— Tot 15 maart exposeert Frans Minnaert in kunsthandel 'De Boer'
te Amsterdam.
— Jaklien Moerman illustreerde een jeugdboek, dat onlangs bij
Lannoo werd uitgegeven : 'Simon en de Wondervlinder' van

Mariette Vanhalewijn.
— Van 21 februari tot en met 5 maart exposeerde Nicolas in de
Hall van de Bank van Brussel, te Aalst, en van 8 maart tot 5 april
in 'Huis Alumni-Leuven' te Brussel (Magdalenastraat, 51).
— Op 12 maart sprak ons redactielid Dr. Henri Pauwels in het
museum voor oude Kunst te Brussel over Pieter Aertsen.
— De concertvereniging van het Antwerps Conservatorium bracht
op 25 februari, in samenwerking met de B.R.T., hulde aan de afscheid nemende directeur Flor Peeters. Het tweede deel van het
huldeconcert was volledig gewijd aan het werk van de gevierde.
Hijzelf verleende er trouwens zijn actieve medewerking aan.
— Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag werd A. Preud'homme
in zijn geboortedorp Peer gevierd. Aan de Kloosterstraat werd
aan zijn geboortehuis een gedenkplaat onthuld waarop staat : 'Hier
zong Armand Preud'homme zijn eerste Kempenlied, 21 februari
1904 te 12 u'.
Armand Preud'homme verleende ter gelegenheid van de Dagen
van het Vlaamse lied zijn medewerking aan verschillende zangavonden, o.m. te Niel, Liedekerke en Berchem.
— Armand Preud'homme en Michel van Attenhove treden op 21
maart op in de Antwerpse Gouwbond te Brussel met een kleinkunstavond 'Waar is de tijd ?', opgesteld door Louis Verbeeck, met
muziek van Armand Preud'homme.
— Van 8 tot en met 19 maart stelde Victor Renty zijn werken
tentoon in galerie Breckpot te Antwerpen.
— Van 7 tot 26 maart exposeerde Andre Roelant in galerij Waumans
te Sint-Niklaas en van 8 tot en met 19 maart in galerij Venetia.
— Werk van Herman Roelstraete werd op 7 februari door B.R.T.-2
geprogrammeerd, tijdens het programma 'In kleine en in grote
terts'.
— Van 21 tot 23 maart exposeerde Placied Rosseel in het Gildenhuis te Grembergen (Dendermonde).
— Van 1 tot en met 20 maart stelt Werner Sarlet tentoon in de
Korrekelder te Brugge.
— Van 15 maart of stelt kunstschilder Jaak Savenay uit Tongeren
tentoon in de Rik-Woutersstudio to Brussel.
— Van 2 tot 14 maart exposeerde Maurice Schelck in galerij
Vyncke-Van Eyck te Gent. Van begin september tot 6 oktober zal
deze kunstschilder in het Cultureel Centrum van Venlo tentoonstellen, en van 12 oktober tot 30 november in het Gooi Museum te
Hilversum.
— De film Chromophobia van Raoul Servais werd o.m. vertoond
door DF-Temse op 26 maart.
— Van 22 maart tot 10 april exposeert kunstschilder Luc Sinnesael in de Korrekelder te Brugge. Drs. W. Vanden Bussche, conservator bij de provinciale cultuurdienst, leidde in.
— Florent Smet exposeerde van 22 maart tot 9 april zijn schilderijen in Huize Geertrui te Lokeren.
— Bij de Standaard-Uitgeverij verscheen zopas nummer vier in
de Erik-Brand-reeks, van de hand van Ren6 Streulens : 'Erik
Brand en de piranha's', waarin Erik Brand nu als documentair
filmer in het Braziliaanse oerwoud verzeild geraakt.
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11/5 een retrospectieve ter huldiging van onze eredeken

Felix

de Boeck.
Onder de concerten citeren we de Johannes-Passion van Bach in
de St.-Martinuskerk (27/3). Onder de toneelvoorstellingen : 'Ik heb
een idee' door Hager op - DF Aalst-Mijlbeek, in regie van L.
Pauwels.

ANTWERPEN
Wow-ipits, houtsnijders uit westelijk Nieuw-Guinea, werden door
de Vrienden van de Koninklijke Academie in genoemde instelling
geexposeerd van 14 tot 28/2. Het betreft bruikleen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde van Leiden, samengebracht door Dr.
A. A. Gerbrands bij de Papoea's in 1960/61.
Graphia, opgericht in 1958, groepeert grafici van alle landen. Het
geeft een tijdschrift uit en 'Mededelingen', evenals een eindejaarsmap gravures. Lidgeld 200 fr., giro 148.30, Kredietbank, Antwerpen.
Secretariaat Boudewijnstraat, 97, Antwerpen, tel. 38.08.57.
Het Achtste Nationaal Filmfestival, ingericht door de Permanente
Deputatie, kende wel aanvankelijk nogal wat herrie, veroorzaakt
door de moedige houding van de inrichtende instelling, die het
aangedurfd had, op ethische gronden, een exclusieve uit te
spreken tegen een der ,deelnemende films. Het festival zelf ging
door in volkomen sereniteit met deelname van bij de honderd
films. Dertig bekroningen werden toegekend. De Oscar van het
festival kwam toe aan de knappe cineast Raoul Servals, die met
'Goldframe' en 'Sirene' ook de Grote Prijs voor de animatiefilm en
de Prijs voor de Kleurfilm kreeg. Wederom werden tal van jongeren door dit festival aangemoedigd. Kon toch de pers een grotere
verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen in dergelijke omstandigheden, die dreigen met de dag talrijker te worden, vermits steeds
meer 'kunstenaars' een goedkope publiciteit zoeken in het stelselmatig en artistiek onverantwoord aanvallen van alle hogere
waarden. Waarom lopen de persmensen er telkens weer in als
ergens een publicitaire stunt wordt uitgehaald ?
De Vierlaarlijkse Compositieprijs P. Benoit van het Kon. VI. Conservatorium wordt dit jaar toegekend aan een werk voor percussieorkest; alle laureaten sedert 1959 van de klassen van contrapunt
en fuga kunnen deelnemen; inzendingen ingewacht tot 1 juli.
Het conservatorium richt op de laatste vrijdag van elke maand een
jongerenconcert in, 'Scherzo-avond' geheten; op de derde maandag
concert van het Forum der jongeren in de Dierentuinzaal. De
concertvereniging van het Conservatorium houdt concerten op
25 februari (Flor-Peetershuldeconcert in de Kon. Elisabethzaal)
en 10 maart (KVO).
De Internationale prifs Diano Marina wordt dit jaar voor de derde
maal toegekend, aan een illustrator en uitgever voor een oorspronkelijke publicatie. Uitspraak in juni. Inlichtingen : Remi De
Cnodder, Italielei 219, Antwerpen.

Klapper op het bezit is een beknopte inventaris van het bezit van
het Archief en Museum van het Vlaams Cultuurleven. Het is gebaseerd op de 17.000 ponskaarten van de IBM-computer der Stad
Antwerpen (600 blz.; 100 fr.).
Het archief zal ook uitgebreid worden met een ,klank- en beeldarchief, waarin de reeks 'Ten Huize van' van Prof. Florquin zal
worden ondergebracht; deze is inderdaad uitgegroeid tot de voornaamste Vlaamse cultuur- en kunstdocumentatie, die ooit werd
ontworpen. Bovendien werd zij met meer ideologische objectiviteit
samengesteld dan by. de fotoreeks, die het AMCV liet aanleggen.
In het Archief gaat gedurende de maand maart een merkwaardige
tentoonstelling door over het Beeldverhaal in Vlaanderen en elders.
De 33st e Boekenbeurs voor Vlaanderen wordt nu reeds aangekondigd. Zij heeft plaats van 31 okt. tot/met 11 november in de Stads-

feestzaal, Meir. Bijzondere nadruk zal gelegd worden op de evolutie
van de Vlaamse uitgever en literatuur tot op heden en op de mogelijkheden in de toekomst. Het thema van de Beurs is : '40 Jaar
literair leven in Vlaanderen' (de V.B.V.B. bestaat dit jaar 40 jaar).

Aktie Kleinkunst 1969 besliste zijn sportpaleisdemonstratie van
28 sept. 'Kazuno '69' te heten; ide internationale deelname krijgt
meer en meer norm. Ook een kleinkunstpocket zal bij deze gelegenheid verschijnen; red. C. Bouchard, R. Muyldermans en G.
Lauwaert. Het driemaandelijks debutantenpocket verschijnt in
maart, juni, okt. en dec. Belangstellenden voor uitgave van eigen
werk richten zich tot secr. G. Lauwaert, p/a Euralbank, L. Lozannastr. 220, Antwerpen 1.
Het Knapenkoor van de Kathedraal treedt op voor de NTS, Paaszondag 6 april, om 19.05 u. De opname gebeurt in St.-Jans te
Roosendaal o.l.v. J. Schrooten. De gemeenschapszang staat o.l.v.
Ign. De Sutter. Het wordt een oecumenisch programma. Het koor
ontvangt op 12 april het Ned. Hervormd Koor van Soest.

Jef van Hoof wordt herdacht bij ide 10 de verj. van zijn afsterven
(24 april 1959), op initiatief van het fonds De Crans (Blauwmoezelstr. 3). Te Antwerpen : uitvoering van 6 d e symphonie (21 a 25/4,
Elisabethzaal). Te Brussel : 6 de symphonie (23/4, Pal. v. Sch. K.) en
zangrecital door S. Deruwe (BRT, 24/4). Te Wevelgem : Zesde
Symfonie (26/4, zaal Cortina, Nat. Orkest o.l.v. L. Gras). Te
Boechout : Missa de Beata (11/5, St.-Bavokerk/BRT); deze mis
wordt ook in St.-Carolus uitgevoerd (18/5). Vele Vlamingen zullen
het als hun plicht aanzien zich bij deze herdenkingen aan te
sluiten.
De V.T.B.-V.A.B. richt voor de 3" maal een nat. scenariowedstrijd
in. Eerste reeks : beperkt draaiboek naar Ned. novelle; tweede
reeks : beperkt draaiboek naar eigen idee. Prijzen voor bedrag van
12.000 fr. Zie bondsblad.
De Dr. de Gruyterprijs van VTB gaat dit jaar naar een actrice
(gouden penning, de Gruyterbeeld en 12.500 fr.). Uitreiking in
september. De toneelrecensenten der VI. kranten vormen de jury,
die in juni zetelt.
De Kruisweg van Albert Servaes (1919) werd tot 13/3 geexposeerd
in VTB-studio de Braekeleer, St.-Jacobsmarkt. Karel De Meulemeester commentarieerde deze tentoonstelling.

Het Reizend Volkstheater (Gezelschap van de Prov. Antwerpen)
trad in maart op te St.-Maria-Oudenhove, Herselt, Assenede, Wezemaal, Handzame, Antwerpen, Oostende, Melle, Tongeren, Schoten, Mechelen a. Maas, Gavere, Huise, Essene, Asse, Beigem en
Wiekevorst, wat niet minder dan zestien vertoningen zijn op een
maand. Deze groep dient om zijn werkelijk volksopleidende rol
gefeliciteerd te worden.

AVERBODE
Averbodium vzw richt dit jaar, andermaal in samenwerking met de
Dienst Opleiding, een reeks lenteconcerten in, die doorgaan in de
grote refter van de abdij :
- Het Belgisch Kamerorkest van Georges Maes (8/3);
- Het Bell'arte-trio met Yv. van den Berghe, Val. Lenaerts en Ch.
Bartsch (21/3);
- Het Klarinettenkwartet van Marcel Hanssens met werk o.m. van
P. Cabus (28/3);
- Het Camerata Belgica met oude werken (5/4).
Van 7 tot 12 april organiseert het ANZ een studieweek, samen met
Musicerende Jeugd, over 'Het Orff-instrumentarium in de muziekopvoeding' evenals over 'Problemen rond solo- en ensemblespel'
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(blokfluitcursus). Leiders : Broeder Leontinus, Paul Schollaert,
Roger Leens, Joannes Collette en Paul Van Nevel. Zij gaat door in
het bezinningscentrum van de abdij. lnschrijven Alg. Nederl. Zangverbond, Oudaen 22-24, Antwerpen.

BEVEREN-WAAS
De Piet Stautkring organiseert twee concerten : op 30 maart, het
ensemble Amphion met werk van Beethoven, Haydn en Mozart
(kasteel Cortewalle) en op 17 april, Ned. creatie van 'De Ambassadrice' door de A.K.O., muziek van D. Auber, opera van Scribe en
de St.-Georges, directie Francine Bruylants (Parochiecentrum).

BRUGGE
Het Festival van Vlaanderen 1969 zal te Brugge gewijd zijn aan de
Luister van de Renaissance en de Barok in de Latijnse wereld.
Thans reeds werd het programma vastgelegd en zijn eersterangskoren gecontacteerd. Concerten worden voorzien, alle dagen, van
18 tot 31 oogst, met muziek van Monteverdi, H. Schutz, Frescobaldi, Couperin, de Grigny, Farina, Scarlatti, Barthali, Rameau,
Rebel, Corelli, Vivaldi e.a. Onder de koren en concertgezelschappen citeren wij : Monteverdi-Chor Hamburg, Ensemble Ch. Koenig,
Choral Sant Jordi Barcelona, Alarius-ensemble Brussel, La Merlestrandie Parijs, Belgisch Kamerorkest Georges Maes.
Inschrijvingen en folder : Collaert, Mansionstr., 30, evenals Dienst
v. Toerisme, Markt.

BRUSSEL
De Grote Prijs voor Filatelische Kunst, voor de beste postzegel
van het jaar, werd voor de derde maal uitgereikt. De eerste en de
tweede prijs werden toegekend aan Herman Verbaere van Wetteren, (Lissewege en Zandvliet) die ook de spec. zegel Terneuzen
ontwierp. Hartelijk proficiat aan ons medelid !

Acht eeuwen Schilderkunst. Kunstschatten uit de Belgische Musea,
verscheen o.l.v. Paul Haesaerts, op initiatief van de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid. Voorzitter R. Vande
Putte stelde het werk voor op een receptie. Het is een inventaris
van onze museumschatten, samengesteld door specialisten.
Een Werkgroep voor Verspreiding Nederl. Literatuur in het Buitenland werd opgericht door de VVL. De groep bestaat uit Albe,
G. Claes, H. van Assche en E. van Itterbeek. Als eerste taak wordt
een dossier aangelegd over het onderwerp. Er werd voorgesteld
een Franse vertaling van de Nederlandse mystieken, in samenwerking met het Ruusbroeckgenootschap en de Unesco, tot stand
te brengen. Ook wordt een rondetafelconferentie in het vooruitzicht
gesteld.
De VVL hield ook besprekingen met het Ministerie voor Ned.
Cultuur, tot modernisering van het Nederlandse literatuuronderwijs
en herneming van 'de voordrachten van Vlaamse auteurs in de
onderwijsinstellingen. Verder spant de VVL zich thans in voor de

toekenning van de Nobelprijs aan Gerard Walschap; zij was in het
verleden steeds inactief gebleven wat betreft de kandidatuur van
Stijn Streuvels.
In samenwerking met de VVL heeft de uitgeverij Heideland een
podzieprijskamp ingericht, waarvan de eerste prijs aan de voorzitter van de VVL werd toegekend, wat op de jaarvergadering van
de VVL werd gevierd; galspuwer Herwig Spellers aanvaardde
in astronautenpak (!) de tweede prijs. Ook Staatsprijs Paul Snoek
werd bij deze gelegertheid gehuldigd.
De Hoge Raad voor de Bibliotheken werd op 12/2 in het Ministerie van Cultuur geinstalleerd. Hij bestaat uit Willy De Hennin,
Renaat De Rudder, Drs. Xay. De Win, Gaby Gyselen, Herman
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Liebaers, Fernand Peuteman, Fern. van Tichelen en Jos Torts,
evenals Paul Huys en Edm. Vandendriessche (seer.); God. D'olieslaeger en A. Van den Brande zijn sociologische adviseurs.
De Kon. Bibliotheek Albert I werd op 17 februari plechtig ingewijd
in het vernieuwd complex van de Kunstberg. Nu maar hopen dat

een nieuwe geest van dienstbaarheid aan de volksgemeenschap
in deze prachtige instelling tot stand kan komen; er dient volstrekt
een eind gemaakt aan het typisch Brussels laatdunkend functionarisme dat er tot nog toe veelal heerste. Wat meer tweetaligheid
en respect voor de Vlaamse cultuur vanwege alle personeelsleden
zou een eerste stap kunnen zijn in de goede richting. Hulde aan
diegenen die zich sedert jaren inspannen om deze wending te
bewerkstell igen.
De Bibliotheek organiseert van 18/2 tot 30/3 een tentoonstelling
van de aanwinsten der laatste vijftien jaar : 473 stukken, waarvan
sommige zeer belangrijk zijn, zoals de schenkingen de Launoit,
de Ghelderode, Solvay en Henry van de Velde. Ook de Nassaukapel is toegankelijk.
De Verenig. van de Vrienden van de Bibliotheek doet een oproep
tot inschrijving (min. 500 fr.) recht gevend op vrijstelling van
belasting en op de catalogi en het maandelijks Bulletin. Secr.
Keizerslaan 4, Brussel I.
De Jeune Peinture Belge-prijzen werden op 14 februari uitgereikt.
Vermeldingen kregen Joseph Willaert en Maio Wassenberg, maar
de prijzen gingen naar het Gentse span Willy Plompen - Jan van
den Abbeel. De herrie, die de Gentenaars verleden jaar rond de
prijs hielden, is dus renderend geweest. De ouwe heren van de
Jeune Peinture dreven de komedie zover, dat zij een deel van hun
'beraadslagingen' voor de TV overdeden. De bekroonde werken
verplaatsen ons naar de twintiger jaren. Meer dan tweehonderd
deelnemers, meer dan vijftig geselekteerde werken, die over het
geheel verdeelde gevoelens opriepen bij de bezoekers van het
Paleis voor Schone Kunsten, waar zij tot 29 febr. geexposeerd
werden; idat er echt van selektie spraak was geweest, kon je
nergens aan merken.
De 7" Brusselse Boekenbeurs gaat door van 26/2 tot 7/3 in het

Centraal Station en wordt opgeluisterd door een reeks voordrachten en lezingen. Inrichter Ver. ter bevordering van het VI.
Boekwezen, Frankrijklei 93, Antwerpen.
Het K. VI. Muziekconservatorium bouwt zich steeds verder uit, wat
blijkt uit de aangroei in 1969 van leerlingenaantal (200), concerten,
toneelopvoeringen en leraarsaantal (14). Elke maandag gaat een
Middagconcert door te 12.15 u. Diploma-uitreiking met concert
op 11/3. (Regentschapstraat 30, Brussel)

Studiebeurzen Pro Civitate worden toegekend aan Belg. musici,
die wensen deel te nemen aan de vioolwedstrijd Elisabeth 1971.
Bekwaamheidsproef op 10 mei in de Muziekkapel te Argenteuil.
Aanvragen vOOr 10 april : secr. Pro Civitate, Gemeentekrediet,
Bankstr. 13, Brussel 1.
De Prifs der Scriptores catholici werd voor 1968 toegekend aan de
dichter Lieven Rens voor zijn .dichtbundel 'De hemel op aarde'

en zal uitgereikt worden tijdens een lunch op 26 april. Anderzijds
werd de prijs der drie fondsen, de J.F. Willemsprijs, voor het eerst
toegekend aan Jan Briers; hij bekroont personaliteiten die zich
voor de cultuur in Vlaanderen hebben verdienstelijk gemaakt; hij
wordt uitgereikt op 23 maart in de jaarvergadering van het
Willemsfonds. Aan beide bekroonden onze oprechte gelukwensen.
Op 25 april a.s. richt de dienst 'Kunstambachten' van het Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand, in samenwerking
met het Belgisch Instituut voor Industriele Vormgeving en het
Design Centre een studiedag in in het Congressenpaleis, zulks
onder het motto Kunstambacht en Vormgeving.

's Voormiddags zullen de algemene aspecten van het probleem
worden behandeld : Wat is Industrial design ?, Wat is kunstambacht ?, Kunstambacht en vormgeving. Na de noen wordt het
thema 'Kunstambacht en Industrie' onder de loep genomen : De
eisen van de Industrie, De mogelijkheden van het kunstambacht en
Kunstambacht en Industrie. Te 17 u. volgt een bezoek aan de tentoonstelling 'Kunstambacht en Design' in het Design Centre.

DENDERMONDE
Aymon, Kultureel Centrum, Grote Markt 26, plaatste op zijn programma :
- een tentoonstelling Stephan Gorus (retrospectieve) ingeleid door
Piet Vermeir (21/2 tot 10/3).
- een toneelvoorstelling van de toneelkring Willen is Kunnen met
'Herberg In de Roos en de Kroon' van J. B. Priestley, in regie van
Fernand Moens (vertal. Bernard Kemp); muzikale omlijsting van
Mick Steendam.
- een tentoonstelling Jan van Holder (14 tot 31/3), een podzie- en
melodie-avond met Bert De Corte, Jan D'Haese, Lieve Lava, Frank
Meyland, B. De Vleeschauwer en G.D. Madge (21/3), een concert
van Jo van Eetvelde (orgel van abdij, 28/3) en tenslotte ook een
lente-show van Elise Genty. Een zeer gevarieerd programma.
De naar tekst en inhoud uitstekend verzorgde programmaboekjes
zijn een voorbeeld van het genre en bieden mettertijd een rijke
documentatiebron over onze hedendaagse kunstenaars.

Gaasbeek' (23/4) en van Conservator Dr. G. Renson 'Archivalia
over Rubens in het kasteel' (7/5).

GENT
De Vereniging van Katholieke Oostvlaamse Schrijvers vraagt ons
de aandacht te vestigen op haar activiteiten. Zij richt elk jaar een
zestal letterkundige namiddagen in, evenals huldigingen van verdienstelijke Oostvlaamse letterkundigen. Bovendien organiseert zij
een jaarlijkse Leievaart met literaire namiddag. Voorts worden ook
bloemlezingen en gedichtenbundels uitgegeven, behalve de Leievaartbundels. Voorzitter is Miel Kersten (Rooigemlaan 357, Gent)
en secr.-penningmeester Hans Melen (ps. van Fr. Vandoorne, G.
Gezellelaan 54, Deinze).

Toneel : Het Ned. Toneel Gent programmeert in maart en april
achtereenvolgens 'Cactusbloem' (Barillet en Credy), 'De feeks
wordt geternd' (Shakespeare) en 'Adio Venezia' (L. Velle).
Van 15/4 tot 5/5 gaat het NTG-theaterfestival door.
Toneelstudio '50 brengt in maart en april achtereenvolgens 'Philoktetes' (Muller) en 'Kaspar' (P. Handke).
VTB-theater, Paddenhoek vertoont 'Putsonderwater' (B. Smit), regie
W. Delanghe, 'De sage' (J. Bergman), regie W. Vangansbeke, wordt
gebracht door de K. Laurentkring.

Concerten worden o.m. aangekondigd door :

DEN HAAG
De Visser-Neerlandia prijzen 1968 werden op 20 december door
het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Verbond toegekend, voor een waarde van 59.500 gulden. Voor de TV-spelprijsvraag werden 35 Belgische en 25 Nederlandse teksten ingestuurd. G. Gheuens uit Lier kreeg de eerste prijs (2.500 g.) voor
'Het recht van de sterkste'. Dit jaar gingen alle muziekprijzen
naar Nederlanders; voor 1969 komen de Belg. componisten aan
de beurt. Een culturele prijs van 5.000 gulden ging naar het van
Gogharchief te Antwerpen. De Visser-Neerlandiastichting verdient
de hoogste lof vanwege de hele Nederlandse gemeenschap.

DE PANNE
Het Toneeltomooi van de kring Kink-kank-hoorn werd gewonnen
door de St.-Rembertkring van Torhout met 'Een geur van bloemen' (Saunders); tweede werden de Ghesellen van St.-Lieven van
Ledeberg met 'Een handvol sneeuw' (Gazzo); derde was Willen is
Kunnen uit Dendermonde met 'De knecht van twee meesters'
(Goldoni), vierde De Sohakel van Aalst met 'Hendrik IV' (Pirandello) en vijfde de 'Karel van Manderghesellen' uit Meulebeke met
'Ineke' (Jacques Walschap), dat ook de prijs voor creatie van een
Nederlands werk ontving. De organiserende kring bracht 'Op zand
gebouwd' (Daufel).

- Gents Inst. voor psychoakoestiek en elektr. muziek, met recente
mengsels (18/2).
- St.-Martinuskerk, Ekkerghem met de orgelisten G., H. en D.
Verschraeghen, M. Druart, L. Toebosch en J. Huys (21 en 28/3,
11 en 18/4).
- St.-Pauluskerk : 'De Messias' door Haelewijn, Cantabile en andere koren (1/4).
- Kon. Opera : o.m. de Mattheuspassie door de Gentse Oratoriumvereniging (18/3).
De Kleinkunst kreeg te Gent een nieuw centrum, het Zoldertheater aan de Fluweelstraat, waar DF Brugse Poort zijn experimenten op dit gebied voortzet. Tijdens de avonden die voorzien
zijn treden o.m. Willem Vermandere, Louis Verbeeck en Miel Cools
op. Ook nieuwkomers zullen een kans krijgen. In de dinsdagavondsamenkomsten wordt een soort kleinkunstakademie gehouden.
De Eerste Biennale der Grafiek wordt dit jaar ingericht door het
Mus. v. Sch. Kunsten. Er wordt een tentoonstelling voorzien van
Belg. grafici 'boven 40 j. en een prijs voor de grafici beneden 40 j.
Inlichtingen : V.M.H.K., Kromme Leie 14, St.-Denijs-Westrem.

DIKSMUIDE
Het Alg. Westvl. Toneel houdt op 27 april zijn jaarl. gouwdag
n.a.v. de 500ste verj. van de rederijkerskamer 'Scerpdeure onder
't Helich Cruus'. Academisohe zitting #met paneelgesprek 'Waarheen met het toneel in West-Vlaanderen?'; opvoering van 'Donadieu'
door de jublilerende kring, tentoonstelling van Scerpdeure en
fotoprijskamp voor toneelfoto's.

GAASBEEK
Het Staatsdomein van Gaasbeek organiseert o.m. conferenties van
Dr. M. Casteels 'Rubensiaanse kunstwerken in het kasteel van
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HARELBEKE
Research Group Hasselt, die door een gepaste organisatie en
publiciteit stilaan een begrip aan het worden is in Vlaanderen,
houdt in het Cultuurhuis van 1 tot 23/3 een tentoonstelling. Vooropening op 1/3 met een paneelgesprek over 'Kunst tot de massa
brengen' met deelname van K.J. Geirlandt, Werner Lagae, R.
Patteeuw, J. Vanbergen en J. Withofs. Zoals te verwachten krijgt
een Limburgse groep vooral in West-Vlaanderen de beste ontvangst.

HASSELT
De Hendrik van Veldeke prijs voor poezie werd dit jaar toegekend
aan Eric Heidbuchel van Hasselt voor zijn dichtbundel 'Stand-In'.
De uitreiking greep plaats in het Stadhuis op 2 ,maart. Ons
redactielid Jozef Droogmans, voorzitter van het Veldeke-Leeencomitee hield er een In Memoriam Dr. H. Offergelt, voor wie die
morgen een Eucharistieviering idoorging. De prijs werd overhandigd
door Gouverneur Dr. L. Roppe. Het Helikonkwartet luisterde de
plechtigheid op. Hartelijke felicitaties aan de bekroonde.
Het was tevens een herdenking van het 30-jarig bestaan van het
comitO, dat 215.000 fr. aan prijzen uitdeelde. Jozef Droogmans
pleitte voor ruimere toelagen, ten einde een L. Lavki-prijs voor het
jeugdboek en een Dr. Jan Grauls-prijs voor taalstudie te kunnen
toekennen.

De Bijbel, een tentoonstelling ingericht door de Prov. Cultuurdienst, naar aanleiding van de provinciale wedstrijd 'Kinderen
tekenen bijbelse verhalen' werd geopend op 22 febr. in het Prov.
Begijnhof; inleiding door Mgr. Heuschen en Prof. Dr. Lujeharms.
Tot 16 maart. Twee lezingen gaan door in het auditorium van het
Begijnhof : Prof. Lutjeharms, Bijbels en nog eens bijbels (6/3) en
Dr. S. Lamberigts, De Bijbel in ons !even (13/3).
Een Wedstrijd voor Nederl. kerkliederen wordt door de Limburgse
Sabamvrienden ingericht in samenwerking met het Limburgs Inst.
voor Gewijde Dienst en Muziek, Interdioc. Commissie voor Liturgie
en zielzorg en het Bisdom Hasselt. Vooraf aanvaarde Iiedteksten
moeten door de componisten ingediend worden met de muziek
(voor 19 april). Prijsuitreiking in mei tijdens de Arm. Preud'hommehulde (2 x 3.000 fr. en 2 x 2.000 fr.). Secr. J. Custers, 7 SeptemberIaan, 4.
Op 22 maart werd de tentoonstelling 'Facetten van de jonge
Vlaamse Kunst' in het Prov. Begijnhof te Hasselt geopend. Organisatie Prov. Cultuurdienst.

HEIST-DUINBERGEN
De Twaalfde podzieprijs (10.000 fr.) wordt toegekend 8 juni. Max.
drie werken onder schuilnaam, ongepubliceerd, op 7 ex. sturen
vOOr 15 mei : Poezieprijs, Stadhuis, Heist. Jury : K. Jonckheere,
W. H. Roggeman, H. van Herreweghen, A. van Wilderode, Gust
Vermeille, J. Deroose (seer.).
De 2de Kolderpodzieprijs (5.000 fr.) wordt eveneens toegekend in
1969. Zelfde voorwaarden en jury (seer. H. Gobert). Proclamatie
gedurende het Humorfestival. Insturen : Kolderprijs, Stadhuis, Heist.

IZEGEM
Het Cultureel jaar 1969 brengt in de volgende maanden :
- Tentoonstellingen : Salon van de humor (VABNTB, 7-11/3), Het
gezin (Fototent., 15-16/3), Gezamenl. tent. van Izegemse kunste-
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naars (14-27/5), Trefpunt (Klub 2, La Verna, 24-26/5);
- Toneel : Een geur van bloemen (J. Saunders, St.-Rembert Torhout, 8/3), Putsonderwater (B. Smit, Vertikaal Merelbeke, DF Emelgem, 23/3), Van de brug of gezien (A. Miller, Die van Maerlantgbesellen, 13/4), Wel te rusten (P. Marien, 23/3);
- Verder voordrachten, kleinkunst (o.a. Willem Vermandere, 14/3),
filmforums en concerten.

Kontrast 69 is een nieuwe kunstkring, die een werkgroep wil
vormen voor eigentijdse kunst en alle facetten van de aktuele
kunst zal bestaan. Voorzitter is Eric Bruyneel en het secretariaat
wordt waargenomen door Eddie Muylle, Slagmeersenstraat, 31,
Izegem. Good luck I

JABBEKE
Het Provinciaal Permeke-museum werd door het provinciebestuur
van West-Vlaanderen gerenoveerd. Een aantal schilderijen en
tekeningen werd gereinigd en gerestaureerd; de dispositie werd
aangepast en de verlichting verbeterd. Zes kleurprentkaarten met
werk van Permeke werden, na de reeds bestaande reeks van drie
grote reprodukties uitgegeven; te bekomen in het museum of bij
de Prov. Dienst voor Cultuur, Zilverstraat Brugge (gironummer
190.13; 5 fr. per postkaart; 110 fr. voor de 3 grote reprodukties).

LEUVEN
Jong Davidsfonds congresseerde op 16 februari, bij gelegenheid
van de achtste clanddag, waar meer dan 200 jongeren aan deelnamen. 0.m. werd een voordracht gehouden door onze VoorzitterCVKV-Brabant, kunstschilder Jos de Maegd, die sprak over
Kunstenaar en gemeenschap. Een bezinning en hernieuwing van
de Cultuurpolitiek was een der wensen van J.-DF.

Nini Bulterijs, ons reeds meerdere malen bekroond Leuvens medelid, , bekwam de Emile Dochaerdprijs voor compositie, met een
Trio voor klavier, viool en cello. De jury bestond uit Marcel Poot,
E. Feldbusch, M. Raskin en Eug. Traey. In een later nummer wordt
aan deze bekroning een 'Ontmoeting' gewijd. Hartelijke gelukwensen I

MECHELEN
Krokus '69 was een geslaagde presentatie van cursiefschrijfkunst,
ingericht door DF-Mechelen op 25 februari; laureaat werd G.
Bernaert van Borgerhout. Er waren 225 inzendingen.
Het Fauvisme, Der blaue Reiter en Die BrOcke worden in een
grote internationale herfsttentoonstelling van 13 september tot 16
november gepresenteerd in het Cultureel Centrum. Inrichter is
het Mechels Comae voor Artistieke Werking. De titel van de
expositie 'Kleurenpracht in de West-Europe5e schilderkunst' wijst
op de picturale instelling van het opzet; laten wij hopen dat de
aandacht ook zal gevestigd worden op de ideele inhoud van een
groot deel der kunstwerken van deze groepen.

Voor taal en kunst hield een nationale toneelwedstrijd ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. De prijs van de koning ging naar
de kring Streven van Mortsel met 'Heksenjacht' (A. Miller); de
tweede bekwamen de Mechelse Vlaamse toneelstrijders met
'Yerma' (F. G. Lorca); de prijs Jos de Saeger ging naar Thaleia
van Merksem met 'De vrek' (Moliere). De AKVT-prijs voor regie
kreeg Arnold Willems van Streven.
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Voor de tweede maal in nauwelijks vijf jaar tijd behaalde de
toneelmaatschappij St.-Rembert van Torhout het Kon. Landjuweel,
telkens onder de leiding van ons redactielid regisseur Guido
Cafmeyer. Ditmaal was het met 'Een geur van bloemen'. DF-Nat.
Voorzitter Mr. Beuselinck mocht hem hulde brengen bij de plechtige ontvangst in het gemeentehuis. Eens te meer bewees deze
regisseur niet te moeten onderdoen voor welke regisseur of
would-be regisseur, ook van onze beroepsgezelschappen.
Ook de Bestendige Deputatie hield bij deze gelegenheid een
receptie in het Provinciaal Hof te Brugge op 23 februari, op
initiatief van de Prov. Cultuurdienst.
In een 'Ontmoeting' zal ons blad op deze onderscheiding terugkeren. Nu alvast reeds hartelijk gefeliciteerd !

TONGERLO
De Studio van de Norbertijnerabdij zet haar culturele actie voort in
de volgende maanden. Wij vermelden :
— Concerten : Trio Orpheus (Kasteel Westerlo, 27/2) en Joh.
Ockegem gezelschap (Torenhof, 13/3); Paasnachtviering (5/4, orgelist T. H. Timmerman) lnrichter : Kempense Cultuurkring, secr.
T. H. Timmerman, Abdij, Tongerlo.
— Tentoonstellingen : Kallist Fimmers (22 - 31/3, Boerenkrijgschuur), Roland Van den Bussche (19 - 30/4, Boerenkrijgschuur)
en Kunstbezit voor alien (3 - 15/3). Permanenttentoonstelling van
repliek van da Vinci's Laatste avondmaal (da Vinci-museum).

WAREGEM

zenden : R. Pulinckx, Secr. van het Comae, St-Truidenstw. 113,
Hasselt (voar 1 sept.).

Oost-Vlaanderen
De prov. prijs voor plast. kunsten, voor 1968 voorbehouden aan
de schilderkunst, werd toegekend aan C.V.K.V.-lid Jean Bilquin uit
Drongen (0 Gent 10 juli 1938). Hartelijk gelukgewenst !
De kandidaten mochten de 35 jaar niet overschreden hebben.

West-Vlaanderen
De Prov. prijskampen 1969 betreffen dit jaar :

1. Novelle en kort verhaal (oorspronkel. en ongepubliceerd);
2. Essay (oorspr. en ongepubliceerd en van wijsgerige letterkundige of artistieke aard);

3. lnstrumentale kunst (alle genres met uitzondering van vokale
composities; aantal uitvoerders en instrumenten naar keus; oorspronkelijk en ongepubliceerd).
De deelnemers moeten in W.-VI. geboren of er vijf jaar gedomicilieerd zijn op 1 juli 1969 en van Beig. nationaliteit. Inzending op
vijf ex., onder kenspreuk, vOOr 1 juli (Zilverstraat 32, Brugge).
Prijs van 25.000 fr. en premies voor een totaal van 15.000 fr. voor
elke prijskamp.
Verder organiseert de Provincie dit jaar ook een prijskamp voor

geschiedenis.
Het jaarlijks provinciaal tornooi voor zangkoren gaat in het late
najaar door voor de koren van 2" en 3" afdeling. Inlichtingen
Prov. Cult. Dienst, Zilverstraat 32.
Volgend jaar komen aan de beurt : Roman, Kinderboek, Beeldhouwkunst, Grafische kunst.

Het Comite voor Frans-Vlaanderen hield op 18 januari, zijn jaarvergadering in het Jeugdcentrum, voorgezeten door Andre
Demedts, die het voorzitterschap op eigen verlangen afstond aan
senator Leo Vanacker; hij aanvaardde evenwel het erevoorzitterschap van het Comite. De diverse aspecten van de actie voor
Fr.-Vlaanderen werden in ogenschouw genomen o.m. de uitbreiding van het Vlaams toneel door de Milacgroep van Vlamertinge
en het Volkstoneel van Fr.-Vlaanderen (F. Barbry); de eerste groep
brengt 'Mannen rond Clara' van Donald Debruyne in 10 gemeenten, de tweede voert 'Het dorp der mirakelen' van G. Martens op
in 11 gemeenten. Ook de uitzendingen voor Fr.-Vlaanderen van
Zender Kortrijk (V. Arickx) en de cursussen Nederlands in Fr.Vlaanderen kennen succes.

Provinciale
prijzen
Limburg
De van Veldeke-Leeenprijs voor de podzie, die gesubsidieerd
wordt door het Provinciaal Bestuur, werd toegekend aan Erik
Heidbuchel uit Hasselt voor zijn bundel 'Stand-in'.
Voor 1969 zal de Manteliusprijs toegekend worden door het van
Veldeke-Leencomite; het is de Limburgse prijs voor Geschiedenis.
Komen in aanmerking : boeken en artikels verschenen van 1/10/63
tot 1/9/69, evenals handschriften van Limburgers. In drievoud in-
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Vrije tribune
Poetisch Bericht (1)
Neem me niet kwalijk, wanneer ik ook wat positieve kritiek wil
leveren op de pagina 'poweties bericht'. Naar mijn gevoel houdt
het bijeenplaatsen van die gedichten de powesie wat in een
ivoren-toren-sfeer.
Maar vooral : die gedichten neutraliseren elkaar enigszins. Schilderijen van totaal verschillend karakter on van andere gevoelswaarde plaatst men in een tentoonstellingszaal (liefst) ook niet
samen. Voor gedichten evenzo. Daarbij lijkt het me wat denigrerend voor de powesie dat ze het maar met den blaadje 'doen'
moet.
Is het niet mogelijk de gedichten, los van elkaar, tussen de 'op
korte golf-', de vakliteratuur-, vrije tribune- en kunstecho's-berichten op to nemen ?
Zo kan het gedicht beter zichzelf zijn.
N6g beter wanneer het daarbij omrand wordt met wat witte stilte.
Hopelijks kan die publikatie-wijze van gedichten reeds dit jaar —
dat voor 'Vlaanderen' reeds een jaar van veranderingen is —
beproefd worden. Een reikhalzende suggestie dus.
Arnold Eloy, Veurne.
(Red.) In deze reikhalzende suggestie zit inderdaad wat muziek.
De spreiding van de gedichten wordt beslist in overweging geno-

gidsen ook de gekende legende bevestigen.
Zulke legenden bestaan legio, idat bewijst ons ook het zgn. blauw
van Chartres, dat even dwaas uit gidsenmonden stroomt.
Frans Van Immerseel, Antwerpen.

Bruegelnummer (2)
Een hartelijk proficiat voor 't nieuwe kleedje, waarin 'Vlaanderen
werd gestoken, natuurlijk ook voor Albert Setola en voor het
Bruegelnummer in het algemeen.
Jammer echter dat nog steeds sommige publicitaire advertenties
in gebreke blijven, laten wij echter hopen voor de toekomst, dat
'Vlaanderen' een voorbeeld zal zijn.
Paul lbou, Voorzitter Vlaams Verbond van Grafici V.V.G., Nijlen.

ZOEKERTJES

men. Wat ons betreft, verlangen wij niet beter, dan in elk nummer
driemaal zoveel gedichten op te nemen, maar 'Vlaanderen' is
geen tijdschrift voor dichters alleen en anderzijds moeten wij ook
ons budget in het oog houden : elke bladzijde is gaud waard.

Half tevreden lezer (4)
Het is met een zekere wrevel, dat ik mijn overschrijving voor
herabonnering voor uw tijdschrift 'Vlaanderen' gedaan heb. De
degelijkheid naar vorm en inhoud van uw periodiek — maken
nochtans dat het mij onmisbaar is geworden.
Het moet mij nochtans van het hart dat 'Vlaanderen' naar mijn
mening te onregelmatig verschijnt en dit ergert mij reeds enkele
jaren...
A. Rowaert, Astene.
(Red.) Wij hebben al dure eden gezworen, dat het eens en voorgoed uit moet zijn met de vertragingen wat betreft verschijnen
van onze nummers. Maar soms komen daarbij de meest onverwachte zaken om het hoekje loeren. Een nummer wordt steeds zO
opgebouwd, dat elke bijdrage van belang is en zeer moeilijk (of
helemaal niet) kan gemist worden. Nu is het al voldoende, dat een
medewerker wegens een of andere onvoorziene gebeurtenis niet
tijdig klaarkomt met zijn artikel en al de rest is gedoemd tot
wachten. De post en de R.T.T. verdienen een aardige kluif aan
onze herinneringsbrieven, telefoontjes en telegrams...
Dat nr. 103 zo laat verscheen, was te wijten aan de uitwerking van
een heel nieuwe lay-out — een werk, dat me& omvat, dan de
leek op het eerste gezicht kan vermoeden. Maar met nr. 104 hopen
wij vast opnieuw weer 'bij' te zijn. Verder kan misschien ook nog
Belden, dat 'Vlaanderen'... 'vrijetijdsbesteding' is...

Bruegelnummer (1)
Dit om de redactie proficiat te wensen met het Bruegelnummer,
dat de algemene waardering wegdraagt, op enkele onnauwkeurigheden na. Het wordt toch tijd, dat de legende van het zogezegd
'Boerenbruiloft'-schilderij uit de wereld wordt geholpen. Ook de
Heer Smeets neemt dezelfde titel over.
Vanop de schoolbanken leerden wij, dat Bruegel de bruidegom
was vergeten en wij bleven met het onopgeloste raadsel. Nochtans
is het probleem niet zo moeilijk. Bruegel schilderde in 1567 geen
Boerenbruiloft, maar wel een 'Oogstkoningin'. Vanuit die hoek
gezien, vindt men alle elementen aanwezig om deze oplossing te
wettigen. Alle folkloristen, goed op de hoogte van de oogstgebruiken, zullen het met mij eens zijn bij ibestudering van het schilderij.
Toen ik vOcir 2 jaar in Wenen was en er twee dagen in de Bruegelzaal doorbracht, hoorde ik herhaalde malen door de officiele

Karel Delanote, Boeschepestraat, 19, Poperinge, tel. 057/333.73,
wenst de volgende nummers aan te kopen : le jg. nr . 2 (maart),
nr. 3 (mei), nr. 5 (sept.) en nr. 6 (nov.)
In onze bibliotheek ontbreken enkele jaargangen van 'West-Vlaanderen'. Om tot volledigheid te komen, verzoeken wij U vriendelijk,
indien mogelijk, de volgende jaargangen te laten geworden :
a) jaargang 1961;
b) eon van de volgende mogelijkheden :
ofwel jg. 1955, ofwel jig. 1955 en 1954, ofwel jg. 1955, 1954 en 1953,
ofwel jg. 1955, 1954, 1953, 1952.
De betaling volgt per kerende.
St.-Michielsbibliotheek, p.a. Marcel Staelens, Montgomerystraat, 81,
Kuurne.
(Red.) Wij verkeren in de onmogelijkheid te helpen : alle gevraagde jaargangen zijn volledig uitverkocht. Welke goede ziel kan
hier een handje toesteken ?

Verbondsberichten
NIEUWE LEDEN
Meer dan honderd nieuwe leden-kunstenaars werden aanvaard in
de zittingen dd. 22 februari en 15 maart van onze Raad van Beheer.
Dat kan tellen en meteen zitten wij duidelijk boven de 1.200 leden !
Sedertdien werden er wederom een vijftigtal candidaturen ingezonden.
Antwerpen

Joz. Adams, Minderhout-Hoogstraten; L. Anthierens, Mortsel (P);
Georges Baines, Antwerpen (arch.); Gerard Baksteen, Schilde (P);
Frans Bellens, Brasschaat (P); Alfred Bossaert, Mortsel (P); Hugo
Bongers, Zwijndrecht (P); Jan de Bie, Antwerpen (P); Marie De
Bruyn, Antwerpen (P); Richard De Bruyn, Hove (arch.) ; Louise De
Pauw, Deurne (P); Paul De Vierman, Hemiksem (P); Jan De Vocht,
Turnhout (P); V. De Waele, Wilrijk (P); Alberina Elsocht, Borgerhout

131

(P); Andre Gastmans, Mortsel (P); Danielle Haesenbroeckx, Lier
(P) ; Gilbert Osselaer, Stabroek (P en L) ; Saint-Remy (Remi De
Muynck), Antwerpen (P); Julien Schoenaerts, Antwerpen (D); Pater
Timmerman, Tongerlo (M); Victor Van Beylen', Borgerhout (P);
Maurits Van den Dries, Deurne (P); L. Vander Spiet, Berchem (P);
Marcel Vandenven, Zandhoven (P); Herman Van Fraechem, Mechelen (L); Jozef Van Hoof, Antwerpen (P) en August Van Itterbeek,
Mechelen (P).

en Etienne Le Campte (Prov. Voorzitter Oast-VI., Kasteelstraat 49,
Hekelgem-Aalst) blijven het secretariaat voor hun provincie waarnemen. Dhr. Jos De Maegd (Prov. Voorz. Brabant) heeft het prov.
secretariaat opgedragen aan dhr. architect Vital Robben (Dr. Folletlaan 220, Wemmel); dhr. Herman Vos (Prov. Voorz. Antwerpen)
vroeg romancier Jos Van Rooy (Potgieterstraat 15, Antwerpen) het
secretariaat voor de prov. Antwerpen te verzorgen.

S.I.A.C.-CONGRES
Brabant

Rikaard Bourguignon, Diegem (P); Luc Hoenraet, Brussel (P); Alex
Laenen, Wilsele (P); Theresa Lambrechts, Kaggevinne (P); Andre
Loriers, Laar (P); Jozef Lucas, Halle (P) ; W. Luyckx, Lembeek (P);
Antoon Meert, Brussel (P); Gaby Moortgat, Sint-Stevens-Woluwe
(M); Maurits Pirquin, Hoeilaart (P); Helene Riedel, Brussel (P);
Vital Robben, Wemmel (arch.); Rene Struelens, Wezembeek-Oppem
(L); Roger Van Belleghem, Brussel (P); Paul Vander Heyden, Buizingen (P); Rik van Herne'dick, Brussel (P) en Mathieu Wassenberg
(ps. MAIO), Duisburg (P).
Limburg

Hubert Groven, Hasselt (P) ; Karel Ilsen, Hasselt (P) ; Jean Kerkmans, Hasselt (P); Jos Knaepen, Borgloon (P); Jos Philips, Hasselt
(P); Jacques Savenay, Neerespen-Tongeren (P); Luc Steegen, Hasselt (P); Camille Swinnen, Hasselt (M); Rene Vander Biezen,
Beverlo (P) en Jeanne Vander Palen, Beringen (P).

De Internationale Vereniging van Christelijke Kunstenaars (S.I.A.C.)
houdt van 24 tot 27 september haar internationaal kunstenaarscongres te Salzburg/Oostenrijk. Dit wereldcongres zal, verwachten
wij, ook door talrijke Vlaamse kunstenaars bijgewoond worden, te
meer daar het samenvalt met de Internationale Biennale voor Gewijde Kunst. Het thema, dat in het Kongresshaus zal behandeld
warden, is 'Symbol and Zeichen in der heutigen Welt'. Voorzitter
is de Nederlander Prof. Dr. N. R. A. Vroom, directeur van de
Rijksacademie te Amsterdam. Inschrijvingen en vragen om inlichtingen sturen naar de secretaris Dr. Johannes Neuhardt, SIACKongressbiiro, A 5010 Salzburg, Postfach 250. De gedelegeerde
van SIAC voor Vlaanderen is Arch. M. Driesen, die alsdusdanig lid
is van de redactieraad van 'Vlaanderen' (Dorpstraat 108, As/Limburg).

Oost-Vlaanderen

Robert Aerens, Gent (P); Paul Art, Oudenaarde (P); Georgine Baetens, Laarne (P); Georges Beirnaert, Beveren-Waas (P); Geertrui
Decoodt, St.-Amandsberg (P); J.P. De Coster, Dendermonde (P);
E.D. De Gezelle, Baarle/Leie (P en L); Edg. De Gezelle, Drongen
(P); Jan De Langhe, Overboelare (P); Herman De Pryck, Melle (P);
Roger De Smet, St.-Niklaas (P); Florent De Vos, Ronse (P); Liliane
De Winne, St.-Amandsberg (fat.) ; Herman D'Haese, Hekelgem (L);
Abraham Frank, Gent (P) ; Lucien Goossens, Gent (P); Lucien
Heirwegh, Lokeren (P); Amaat Hoebeke, Heusden (P); Miel Janssens, Gent (P); Veerle Rooms, St.-Niklaas (P); C. Ryndziewicz,
Deinze (P) ; Bernadette Schockaert, St.-Amandsberg (P) ; Anita
Steenhaut, Aalst (P); Edgard Temmerman, Lokeren (P); Max Van
Damme, Gent (P) ; P. Vandenabeele, Aalst (P) ; Juliaan Vandenhende,
Hofstade (P); Em. Vandevi/vere, Oudenaarde (P); Alfred Van Eetvelde, Lokeren (P) en Freddy Van Weymeersch, BalgerhoekeEeklo (P).
West-Vlaanderen

Jaak Bruynseraede, St.-Andries (P); Paul Debaere, Brugge (M);
Gilbert Debontridder, Vlissegem (P); SiIvere Declerck, Blankenberge (P); Gilberte De Vloo, Assebroek (P); Roger Gobron, Brugge
(P); Albert Goethals, Westkapelle (P); Walter Jonckheere, St.-Kruis
(P) ; Po/ Lambert, Brugge (P) ; M. Cl. Lepla, Wevelgem (P) ; Jean P.
Muls, Stene-Oostende (P) ; Albert Rubens, Tielt (P) ; Jacq. Schaeken,
Kortrijk (P); Bart Soubry, Oostende (P); Annie Vanhoutte, Brugge
(P) en Jose Vermeersch, Lendelede (P).

UITBOUW VAN HET KUNSTENAARSVERBOND OP
PROVINCIAAL PLAN
In ons vorig nummer konden wij melden dat de Raad van Beheer
een vertegenwoordiger van de provincies Antwerpen, Brabant,
Limburg en Oost-Vlaanderen had opgenomen in de redactieleiding
van 'Vlaanderen'. Aansluitend hierbij werden zij aangesteld tot
Provinciale Voorzitters van het Kunstenaarsverbond. De heren
Albert Dusar (Prov. Voorzitter Limburg, Mombeekdreef 58, Hasselt)
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Bibliotheek
NIEUW
Pas verschenen boeken van leden
H. V. Wolvens & M. Careme : Mer du Nord. Druk J. Paeshuys,
Schoten, dec. 1968.
VOOr enkele jaren verscheen reeds een prachtig werk van Georges
Marlier over H. V. Wolvens, die velen als de grootste onder de
levende schilders van ons land beschouwen (Arcade, Brussel).
Thans kwam een nieuw Wolvens-album van de pers, een luxueuze
bibliofiele uitgave, gedrukt op 400 exemplaren, in stevige linnen
band, groat formaat (40,2 x 31,7 cm). Wolvens brengt er dertig
prachtige tekeningen met de zee, het strand, de vissershaven on
de schepen als motief. De fotogravure is van De Schutter (Antwerpen) op zwaar, geel Steinbachpapier.
De Waalse dichter Maurice Careme heeft voor elke tekening een
gedicht gemaakt. Careme, die in Vlaanderen zeer gewaardeerd
wordt om zijn verdienstelijke vertalingen van Vlaamse dichters,
heeft hier good werk verricht. Hij slaagt erin om met de hem
eigen, op de gewone realiteit gerichte, eenvoudige zegging soms
een diepe ontroering uit to drukken in verzen, die door hun soberheid en ongekunsteldheid zeer good aansluiten bij het werk
van Wolvens, aan wie eveneens alle grootsprakerigheid vreemd is.
Wolvens is, spijt zijn jeugd te Brussel en zijn verblijf gedurende
tientallen jaren te Brugge, steeds dezelfde stoere Luxemburger
gebleven (zijn naam voluit is Wolvensprenger, eon naam voor een
houthakker of een woudloper). Hij heeft zich als schilder een grote
faam' weten to verwerven. Het thans verschenen album bewijst ook
zijn ongemeen tekenaarstalent, dat misschien niet zo evident is

voor wie enkel zijn schilderijen kent, omdat hij zo'n duivelse kleurentovenaar is. Maar toch, wie scherp toeziet, merkt de stevige
structuur van zijn schilderijen, wat op tekenaarskwaliteit wijst. Als
tekenaar blijft hij zichzelf getrouw, er steeds mee begaan de dingen, die iedereen voortdurend omgeven, te poetiseren. Om het met
Careme te zeggen
II est natural que tu peignes
cette mer comme tu is vois.
Wolvens... cette maniere qu'il a
de changer le plus nu des mats
en drapeau pour un ciel de fête.
Wolvens heeft altijd veel getekend, aanhoudend getekend. Hij zou
zonder moeite tien zulke albums, elk rond een bepaald motief
kunnen verzamelen en uitgeven. De tekeningen zijn dikwijls bedoeld geworden als uitgangspunt voor doeken, maar hebben hun
betekenis op zichzelf als tekening. De techniek is gevarieerd; hij
gebruikt graag een fijn penseel om chinese inkt uit te strijken,
maar ook dikwijls houtskool, potlood of sepia. Steeds zenuwachtig
en koortsig, gedreven door de passie om wat het oog ziet vlug
vast te leggen met al de hevigheid van de ontroering van het ogenblik. Want al deze tekeningen zijn, naar het recept van Bruegel,
naar het leven ontstaan. Alles wat hij ziet is immers voor Wolvens
een geschikte stof voor tekening. Hij bekommert zich nooit om
fiorituren en kantwerk. Hij heeft genoeg aan het essentiele. Bij hem
nooit effectjagerij, geen zoeken naar schokkende nieuwigheden,
geen sofisticatie, geen goocheltoeren; niets dan wat hij ziet en
voelt, zoals hij het ziet en voelt. Een mensenhart is altijd nieuw,
zegt Wolvens. Dat maakt zijn werk zo echt en zo ontroerend. De
beperktheid van middelen, die hij zich als tekenaar oplegt, bewijst
zijn ongehoord meesterschap.
Georges Leroy : Harry. Uitg. Boekengilde De Clauwaert, Leuven,
1969, 63 blz.
Dit is het tweede boek, een novelle eigenlijk, dat van de hand van
Georges Leroy verschijnt. In 1968 publiceerde hij, eveneens bij de
Clauwaert, de roman 'De Sluipwesp', die een goed onthaal kende,
hoewel er geen enkele van de kunstgrepen in gebruikt wordt,
waarmee debuterende auteurs vandaag de dag de aandacht zoeken te trekken.
Zijn eerste roman speelde gedeeltelijk in ,de wereld van de plastische kunsten, wat niet toevallig is. Leroy is reeds jaren beeldhouwer, maar heeft lang gewacht om te exposeren, totdat hij oordeelde de beheersing der plastische middelen te hebben bereikt.
Thans volgen de exposities elkaar op. In Harry toont hij goed te
begrijpen wat de muzikale emotie is, wat ook weer geen toeval is,
vermits hij door jaren zelfstudie, o.l.v. Jules Bouquet, het diploma
behaalde, dat hem toelaat van het muziekonderwijs in een atheneum zijn beroep te maken.
Beeldhouwkunst, muziek, literatuur zijn voor Georges Leroy tenslotte maar instrumenten, in dienst van de diepste menselijke
emotie. Zijn kunstenaarschap is naar binnen gekeerd, berust op
ingehouden sentiment. De literatuur is het instrument, dat hem persoonlijk het best ligt, omdat het volgens hem de grootste vrijheid
toelaat en de fijnste schakeringen. Jaren geleden is hij ermede
begonnen, reeds in de tijd toen in de Handelsschool te Waregem
Andre Demedts hem voor de Vlaamse letteren enthoesiast maakte;
maar ook op dit gebied heeft hij verkozen zijn talent te laten rijpen.
De novelle Harry brengt het verhaal van een negerjongen in de
Verenigde Staten, Hij is uiterst muzikaal begaafd en beleeft de
grootste vreugde aan het trompetspelen, dat een aan de drank
verslaafde jazzspeler hem leert. Maar hij is vooral een o zo kwetsbaar kind in een harde genadeloze wereld, waarvan de auteur
zeer delicaat de diepe zielswonden blootlegt.

Gerard Michiels : Lambrecht Lambrechts.
Maaseik, 1968, 60 blz.

Uitg. Van der Donck,

De auteur, die zich creatief als dichter liet kennen en waarderen,
heeft reeds talrijke studies gewijd aan figuren uit de Vlaamse en
vooral Limburgse letteren, ook minder bekende of minder belangrijke of vergeten figuren. Dat is ondankbare maar toch verdienstelijke arbeid, niet alleen omdat het heel wat opsporingswerk eist
en heel wat inspanning om de nodige waardering op te brengen
voor een literatuur, die zo vreemd lijkt voor onze hedendaagse
sensibiliteit, maar ook omdat er veel misverstand en onrecht 'door
kan hersteld worden.
Lambrecht Lambrechts is ongetwijfeld een dezer figuren. Mensen
als Roelants, Mussche, Herreman, hebben hun schrijversroeping te
danken aan deze te Gent werkende leraar, die er zich steeds als
een balling heeft gevoeld, zo vergroeid was hij met het Limburg
van zijn jeugd. In zijn gedichten, novellen en liederen raakt hij er
niet van los; zijn muzikale pedagogie en zijn musicologische arbeid
zijn er eveneens door gekenmerkt. Dit alles wordt door Gerard
Michiels beknopt maar op wetenschappelijk verantwoorde wijze
in deze brochure aangetoond. Een bibliografie, een bloemlezing
uit het werk van Lambrechts en een reeks foto's besluiten de
studie. Het boekje had wel een betere typografische verzorging
verdiend.

A. S.
Rene Struelens : Erik Brand en de Piranha's, 13,5 x 21,5 cm.,
118 pag., gab. met geplastificeerde omslag, Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Utrecht, 1968, 75 fr.
Als vierde boek in de reeks 'Erik Brand' verscheen 'Erik Brand en
de Piranha's', geschreven door Rene Struelens. Ditmaal een verhaal voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; dit weze gezegd,
omdat Rene even uitstekend kan vertellen voor ,de allerjongsten,
en voor de volwassenen (prachtige radioverhalen en cursiefjes).
Erik Brand is een moderne jongeman, parachutist, tuk op al wat
met techniek te maken heeft en daarbij een durf-al en een avonturier van de goede soort. Een gedroomde held voor onze jonge
lezers dus. De 'Piranha's' is gebaseerd op retie feiten, nl. de
pogingen van de Braziliaanse regering em de gevreesde en roofzuchtige piranha's — wellicht de meest vraatzuchtige vissen ter
wereld uit te roeien.
Spanning van eerste tot laatste bladzijde, mooie band en illustraties

van Staf van Stiphout, verzorgde, soepele taal.
Andre De Ke : De Eerste Tocht in het Heelal, 15 x 23 cm., 61 pag.,
gen., uitg. 'Internationaal' Boekencentrale, Astene, 1968.

Dit is, bij ons weten, het eerste lange jeugdverhaal van de Aalterse
auteur Andre De KO. Hij vertelt erin de fantastische tocht van drie
reuzenraketten : een Amerikaanse, een Russische en een derde,
gebouwd door alle overige landen samen. Een echte UNO-vloot
dus, die ons planetenstelsel verlaat en ergens in het heelal een
serie onbekende werelden verkent.
Al is het verhaal niet zo gaaf, toch kan het een verdienstelijke
paging heten. Jammer van de illustratie : deze is echt beneden
alle
Andre De Ke : Win Jeugd onder de Toren, 15 x 23 cm., 175 peg.,
gen., uitg. 'Internationaal' Boekencentrale, Astene, 1968, 105 fr.
In dit pretentieloos boek heeft Andre De Ke zijn oorlogs- en
bevrijdingsherinneringen vastgelegd; geen zwaarwichtige bedenkingen en beschouwingen, , maar de grote en minder grote gebeurtenissen van alledag, zoals ze beleefd werden door kinderen,
die tijdens de oorlogsjaren nog lagere school liepen. Alles speelt
zich of in een Vlaams plattelandsdorpje en de auteur slaagde erin
sommige anekdoten charmant weer te geven; wie zeif als knaap
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op.
ningen
Armand Boni
Boni:: De Doos
Doos van
van Pandora,
Pandora, 12,5
12,5 x 19
19 cm.,
om., 272
272 pag.,
pag., uitg.
uitg.
Armand
Davidsfonds, Leuven,
Leuven, 1969,
1969, ledenprijs
leden prijs:: 70
70 fr.
fr. gen.,
gen., 95
95 fr.
fr. geb.;
geb.;
Davidsfonds,
handelsprijs:: respect. 105
105 en
en 135
135fr.
fr.
handelsprijs
Armand Boni,
Boni, de
de literator-kunstschilder-pastoor
literator-kunstschilder-pastoor uit
uit KohlscheidKohlsoheidArmand
Pannesheide, een
een klein
klein Duits
Duitsmijnwerkersdorp,
mijnwerkersdorp, heeft
heeft allang
allang gulden
gulden
sporen verdiend
verdiend met zijn
zijn reeks
reeks geschiedkundige
gesohiedkundigeromans.
romans.
sporen
Zijn 'De
'De Doos
Doos van
van Pandora'
Pandora' is
is andermaal
andermaal een
een schitterend
schitterend boek
boek
Zijn
geworden, dat
afspeelt ten
ten tijde
tijde van
van de
deReformatie,
Reformatie, een
een
geworden,
dat zich
zich afspeelt
waarover de auteur
auteur zowat alles
alles schijnt
sohijnt of
afteteweten.
weten.Daarin
Daarin
periode waarover
hij de
dehoofdpersoon
hoofdpersoon van
van zijn
zijn werk,
werk, Lieven
Lieven van
vander
derMaude,
Maude,
heeft hij
een Gentse
Gentse kartuizer
kartuizer en vriend
vriend van
van Erasmus,
Erasmus, gesitueerd,
gesitueerd, een gegekwelde figuur,
figuur, een
,humanist, die
vinden in
in de
de
kwelde
een 'humanist,
die vrede
vrede trachtte
trachtte te
te vinden
studie, maar
maar die
die voortdurend
voortdurend geconfronteerd
geconfronteerd werd
met de
de feiten
feiten
studie,
werd met
broer Jan,
Jan, die,
van alledag,
alledag, vooral
vooral met
met het
het tragische
tragisohe leven
leven van
van zijn
zijn ,broer
van
kartuizer geworden
zoals hij,
hij, uittreedt
uittreedt en
enLuther
Luther volgt.
volgt.
kartuizer
geworden zoals
De gelijkenis
gelijkenis tussen
gebeurtenissen -— en
en vooral
vooral de
inDe
tussen de
de gebeurtenissen
de inziohten -— van
begin der
zestiende eeuwen
deze van
van de
de
zichten
van het
het begin
der zestiende
eeuw en deze
huidige tijd,
tijd, is
is in
in dit
ditwerk
werkopvallend
opvallend:
eenhaast
haastonverbiddelijke
onverbiddelijke
huidige
: een
strijd tussen
conservatief en
misschien is
is het
het ergens
ergens
strijd
tussen conservatief
en progressief
progressief en misschien
wel de
de wil
wil van
van de
de schrijver
sohrijver ,geweest,
dit aan
aan te
te tonen.
tonen. 'De
'De gegewel
geweest, dit
sohiedenis herhaalt
herhaalt zioh',
sohijnt Boni
Boni te
te glimlachen
glimlachen en
en mensen
mensen
schiedenis
zich', schijnt
blijven mensen,
jaren 1550
1550 of
of in
in dit
dit
iblijven
mensen,alal leven
!even zij
zij omstreeks
omstreeks de
de jaren
ruimtetijdperk.
ruimteti jd perk.
Het
boek werd
we~d geschreven
gesohreven in
in een
een schitterende
schitterende stijI
stijl en
en een
eenuiterst
uiterst
Het boek
rijke
een 'geves'gevesrijke taal.
taal. Van
Van 'literaire
'literairecome-back'
come-back'isis Boni
Boni nu
nu beslist
beslist een
tigde waarde'
waarde' geworden.
wijs zal
zalglimglimtigde
geworden. Wij
Wijweten
weten dat
dat hij
hij eens wijs
laohen
als hij
hij dit
dit onder
onder ogen
ogen krijgt.
krijgt. In
In feite
feite heeft
heefthij
hij overschot
overschotvan
van
lachen als
gelijk.
gelijk.
13,5 xx 21,5
21,5 cm.,
Lambert
Swerts:: Dagboek
Zware Tijd,
Tijd, 13,5
cm.,
Dagboek van
van een
een Zware
Lambert Swerts
176 pag., uitg.
uitg. De
De Nederlandse
Nederlandse Boekhandel,
Boekhandel, Kapellen,
Kapellen, 1968,
1968, 155
155 fr.
fr.
(gen.),
180 fr.
fr. (geb.).
(geb.).
(gen.), 180
In
de reeks
reeks 'Mens
'Mens en
enTijd'
Tijd' - onder
redactie van
van Prof.
Prof. Dr.
Dr. K.
K.
onder de redactie
In de
van
Isacker - versohe'en
enkele tij
tijdd terug
terug dit
dit 'Dagboek
'Dagboek van
van een
een
verscheen enkele
van !sacker
;myare
door de
debekende
bekende
Limburgs-Antwerpse
Limburgs-Antwerpse
,geschreven door
zware tijd', ,geschreven
d' worden
dan de represauteur
Lambert Swerts.
die 'zware
'zware tij
tijd'
worden dan
represauteur Lambert
Swerts. Met die
siejaren
1944/1950 ibedoeld,
'bedoeld, tijdens
als duizenden
duizenden
siejaren 1944/1950
tijdens dewelke
.dewelke Swerts,
Swerts, als
anderen
aangehouden werd
werd en door
,door de
derechtbank
reohtbank (?)
(?) veroordeeld.
veroordeeld.
anderen aangehouden
Het
het ontroerend
ontroerend verhaal
eohte kruisweg
kruisweg en
en de
deauteur
auteur
Het is het
verhaal van
van een
een echte
is
er voortreffeliik
voortreffeliJk iningeslaagd
beeld vast
vast te
te
is er
geslaagdzijn
zijndoel
doel -— het
het beeld
houden
gemoedsstemmingen en
van het
het denken
denken en
en ververhouden van
van de gemoedsstemmingen
en van
langen
waaraan hij
onderhevig was
was —
langen waaraan
hij tijdens
tijdens zijn
zijn gevangensohap
gevangenschap onderhevig
te
een uitzonderlijk
uitzonderlijk gave
gave wijze,
wijze, zeer
zeer
bereiken. Hij
Hijdoet
doet dit
dit op
op een
te bereiken.
gevoelig,
diep menselijk
menselijk en
en echt.
eoht. En
reden is het
het boek
boek
En om
om die
die reden
gevoelig, diep
niet
alleen een
een tijdsdocument
tijdsdocument geworden,
geworden, dat
dat ooit
ooit misschien
missohien van
van
niet alleen
belang
kan zijn
zijn voor
voor een
een eerlijke
eerlijke geschiedschrijving,
geschiedsohrijving, maar
maar o.i.
o.i. in
in
belang kan
de allereerste
allereerste plaats
plaats een
spiegel van
van zoveel
zoveel mensen,
mensen, die
die door
door
een spiegel
andere
mensen vernederd
het cencenandere mensen
vernederd en
en bemind
bemind worden
worden-— met
met in
in het
trum
auteur zelf,
om zich
zloh been
heen aandachtig
aandaohtig gadeslaat,
gadeslaat,
trum de
de auteur
zelf, die
die alles om
verwerkt
doorgeeft in
in een
een klare,
klare, directe
directe
verwerkten
en optekent
optekenten
en het
het ons doorgeeft
taal,
zij voor
voor een
een •dagboek
dagboe,k is aangewezen.
aangewe'zen.
taal, zoals zij
Alleszins
werk, dat
dat de
de ruimste
ruimste verspreiding
verspreiding verdient
verdient en
dat
Alleszins een
een werk,
en dat
jong
oud van
van de
de eerste
eerste tot
tot de
delaatste
laatstebladzijde
bladzijde in
in zijn
zijn ban
ban zal
zal
jong en oud
houden.
'

'

Lambert
Swerts:: Drie
Eeuwen Leven,
Leven, 21,5
pag., in
in
21,5xx27
27 cm.,
cm., 70
70 pag.,
Drie Eeuwen
Lambert Swerts
eigen beheer
beheer(offsetdruk),
(offsetdruk), 1968.
1968.
De
auteur noemt dit
dit werk
werk zelf
zelf een
een'proeve
'proevevan
vaninduktieve
induktievefamiliefamilieDe auteur
geschiedenis'.
In dit
dit geval
geval gaat
gaat het
het uiteraard
uiteraard om
'geschiedenis
geschiedenis'. In
om de geschiedenis
van
geslaoht Swerts,
Swerts, dat in
in de
de opgang
opgang en
enontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het
van het geslacht
Vlaamse
vrij voorname
Vlaamse volk
yolk een vrij
voorname rol
rol heeft
heeft gespeeld.
gespeeld.
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Lambert
Swerts is
is erin
erin geslaagd met
Lambert Swerts
metzijn
zijn 'tijdmachine'
'tijdmachine' —
- d.i.
d.i. een
een
ongekend
aantal jaren
jaren studie
studie -— door
ongekend aantal
door te
te dringen
dringen tot
tot in
in 1650
1650 en
en
ontdekte
er Blasius
ontdekte er
Blasius Swerts,
Swerts, de
de oudst
oudstbekende
bekendestamvader
stamvader van
van het
het
geslacht.
geslaoht. Dit
Dit werd
werd het
het vertrekpunt
vertrekpunt voor
voor 'drie
'drie eeuwen
eeuwen !even',
leven', dat
dat
in geen geval
geval een
een dorre
dorre opsomming
opsomming isIsvan
vannamen
namen en
endata,
data, vermits
vermits
in
de auteur
auteur de uitstekende
uitstekende Idee
idee had
had in
in zijn
zijn studie
studie tevens
tevens de
de grote
grote
historische gebeurtenissen
gebeurtenissen teteverwerken,
verwerken,het
hettijdsbeeld
tijdsbeeldwaarin
waarinzijn
zijn
voorvaderen leefden.
leefden.
voorvaderen
Kortom: :genealogisoh
niveau, dat
steeds
Kortom
genealogisch speurwerk
speurwerkvan
van hoog
hoog niveau,
dat de steeds
groeiende schare
schare van
van familiekundigen
familiekundigen tot
tot voorbeeld
voorbeeld mag
mag strekken.
stre,kken.
18,5 cm.,
de Maele:
Maele: Het paradijs aan
aan de
de Hertenrivier,
Hertenrivier, 12,5 xx 18,5
Pros van
van de
165 pag., uitg.
165
uitg. Davidsfonds,
Davidsfond5, Leuven,
Leuven, 1969,
1969, ing.,
ing., ledenprijs
ledenprijs :: 50
50 fr.,
fr.,
handelsprijs:
fr.
handelsprijs : 75 fr.
Met dit
dit werk
behaalde de
Met
werk behaalde
de auteur
auteur de
deProvinciale
Provinciale Prijs
Prijs van
van WestWestVlaanderen voor
voor het Jeugdboek
Vlaanderen
Jeugdboek 1967
1967(zie
(zie'Vlaanderen',
'Vlaanderen', nr.
nr. 98).
98). Het
Het
deallerbeste
allerbeste jeugdboeken,
jeugdboeken, die
die wij
wij de
dejongste
jongste tijd
tijd
is
een van
van de
is een
hebben
gelezen: : een
een verhaal,
verhaal, dat
dat boeit
boeit en
endavert
davert van
actie,
van actie,
hebben gelezen
bevolkt
personages, die
raak en
met een
een
bevolkt met
met éohte,
echte, levende,
levende personages,
die raak
en met
enorme
humor getekend
getekend werden.
werden. IsIshet
hetinderdaad
inderdaad waar,
waar, dat,
dat,
enorme dosis humor
na
Fenimore Cooper,
na Mayne
Mayne Reid
Reid en
en Karl
Karl May,
May, niemand
niemand nog
nog
na Fenimore
Cooper, na
banale
indianenverhalen mag
zoals pater
pater Emiel
Emiel
banale indianenverhalen
mag sohrijven
schrijven -— zoals
Janssen
zeizei- dan
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staanwij
wijhier,
hier,met
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thettreffend
treffend
rivier'
boek, dat o.i.
o.i. naar
naar inhoud
inhoud en
en naar
naarvorm
vorm beslist
beslist
rivier'tooh
toch bij
bij een
een boek,
kan
beste werken
werken van
van de
devoornoemde
voornoemde 'klas'klaskan wedijveren
wedijverenmet
met de
de beste
sieken'.
Misschien is
is dat
datkras
krasuitgedrukt,
uitgedrukt,maar
maardede'Hertenrivier'
'Hertenrivier' is
sieken'. Misschien
een
heerliJk boek.
Loop het
vlug kopen
kopen voor
voor uw
uw jongen
jongen of
of meisje
meisje
een heerlijk
boek. Loop
het vlug
vanaf twaalf
twaalf jaar
jaar !I

Geheim van
vanGoudborst
Goudborst en
enZilverspoor,
Zilverspoor,
Hendri'k
Jespers :: Het
Het Geheim
Hendrik Jespers
21,5
geb. met
metgeplastificeerde
geplastificee~de omsl.,
oms!., uitg.
uitg.
21,5xx28,5
28,5cm.,
cm.,31
31 pag.
pag. geb.
Altiora,
1968.
Altiora, Averbode',
Averbode, 1968.
Hendrik
een overbekende
overbekende naam
naam in
in onze
onzeVlaamse
Vlaamse kinderkinderHendrik Jespers
Jespers is een
literatuur.
heerlijke verhalen,
verhalen, maar
maar streeft
streeft
literatuur.Hij
Hijschrijft
schrijftniet
niet alleen
alleen heerlijke
tevens
naar de
dé presentatie,
presentatie, die
die bij
bij zijn
zijn boeken
boeken past.
past.Hij
Hij is
een
tevens naar
is een
gelukkig
een zoon,
zoon,Gerbrand,
Gerbrand, die
precies weet
die precies
gelukkig man,
man, want
want hij
hij heeft een
hoe
een kinderboek
kinderboek moet
moet gepresenteerd
gepresenteerden
engeillustreerd
geïllustreerdworden.
worden.
hoe een
Uit
samenwerking vader-zoon
'He't geheim
geheim van
van Goudborst
Goudborst en
en
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vader-zoon is 'Het
Zilverspoor'
praoht van
van een
een kinderboek,
kinderboek, waarin
waarin het
het
Zilverspoor'ontstaan,
ontstaan,een
een pracht
wemelt
leuke kinderen
kinderen en
en waarin
waarin twee
twee fazanten
fazanten een
een
wemelt van
van dieren
dieren en leuke
hoofdrol
Zilverspoor.
hoofdrol vertolken:
vertolken : Goudborst
Goudborst en Zilverspoor.
Onder
een aanwinst
aanwinstvoor
vooronze
onzeeigen
eigenkinderliteratuur
kinderliteratuur!
Onder alle
alle opziohten
opzichten een
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R.C.
Figuur van
van de Onderwijzer
Onderwijzer en
en de
de Onderwijzeres
Onderwijzeres
R.C. Gitsberg :: De
De Figuur
pag., gen.,
gen., uitg,
uitg,
in
de Zuidnederlandse
Zuidnederlandse Literatuur,
Literatuur, 15
in de
15 xx 19
19 cm.,
cm., 148
148 pag.,
Zwijsen,
Tilburg, 1963,
4.40.
Zwijsen, Tilburg,
1963, f.
f. 4.40.
R.
Gits, publiceerde
publiceerde onder
onder zijn
zijn pseudoR. Callewaert,
Callewaert,schoolhoofd
schoolhoofd te
te Gits,
niem
bundel literair-critische
literair-critische opstellen
opstellen (zij
(zij ververniem R.C.
R.C. Gitsberg,
Gitsberg, deze
deze bundel
schenen reeds
reeds eerder
eerder afzonderlijk
afzonderlijk in
in 'Christene
'Christene School').
Sohool'). De
De auteur
auteur
streefde
met dit
dit interessante
interessante werk
werk naar
naar de visie
visie en
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hetoordeel
oordeel
streefde er
er met
van
Vlaamse schrijvers
schrijvers omtrent
omtrent de onderwijsmens
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bevan de Vlaamse
even te belichten.
revelerend te
te ontdekken,
ontdekken, dat
dattal
tal van
van vooraanstaande
vooraanstaande
lichten. Het
Het is revelerend
auteurs
antipathie t.o.v.
stoelen of
of
auteurs hun
hun antipathie
t.o.v. onderwijzers
onderwijzers niet
niet onder
onder stoelen
banken
boeken, zodat,
zodat, zegt
zegt Gitsberg,
Gitsberg, 'men
'men zich
zich wel
wel
banken steken
steken in
in hun
hun boeken,
soms
eens afvraagt,
afvraagt, welk
welk pijnlijk
pijnlijk ressentiment
ressentiment hier
hier wel
wel mag
mag nanasoms eens
werken'.
voorbeelden aan
aan:
Walschap,Marnix
Marnix Gijsen,
Gijsen,
werken'. Hij
Hij haalt
haalt als
als voorbeelden
: Walschap,
L.P.
F. De
De Bruyn.
Bruyn. Maar
Maar er
er zijn
zijn ook
ookmeer
meersympathieke
sympathieke
L.P. Boon
Boon en
en F.
geluiden
(Claes, Timmermans,
Timmermans, van
van Hemeldonck,
Hemeldonek, Demedts
Demedts e.a.rn.).
e.a.m.).
geluiden (Claes,
vaststellingen duidelijk
duidelijk en boeiend
boeiend aan
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Gitsberg
Gitsberg illustreert
illustreertdez·e
deze vaststellingen
de
hand van
van talrijke
talrijke uittreksels
uittreksels uit
het werk
werk van
van een
een 25-tal
25-tal
de hand
uit het
Zuidnederlandse
schrijvers.
Zuidnederlandse schrijvers.
Hij
veelbelezen man
man en
enformuleert
formuleert zijn
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toont zioh
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wingen
uitstekende taal,
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mogen wij
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hetgeen —
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worden
...
worden...
j.v.r.

Discotheek
Yehudi Menuhin & Ravi Shankar : West Meets Eeast 2, Electrola
SHZE 247, 30 cm., stereo/mono, 225 fr.
Na het succes dat de eerste 'West Meets East'-plaat kende — in
de U.S.A. was deze inderdaad een klassieke bestseller — was
het te verwachten, dat spoedig een 'West Meets East' nr. 2 zou
volgen. Zij bevat drie grote lndische 'raga's' alsmede zes duo's
voor viool van Bela BartOk. 'Raga' is een Sanskrietwoord voor
'kleur' of 'kleurtoon'; terzelfder tijd wordt ermee een melodiemodel voor improvisatie bedoeld (in de klassieke lndische muziek
uiteraard); 'ragas' worden sedert eeuwen van leraar op leerling
doorgegeven en Ravi Shankar, aan wie een artikel werd gewijd in
ons lndianummer ('Vlaanderen' nr. 94) kan werkelijk een grootmeester in dit genre worden genoemd.
De 'Raga Piloo' — het eerste nummer op deze plaat — is een duet
voor viool en sitar, met tabla-begeleiding (tabla is een Indisch
paar trommen). Het resultaat is uiterst opmerkelijk en, als men,
na een herhaalde beluistering, enigszins vertrouwd geraakt met
de vreemde melodie, oprecht mooi.
In de vioolduo's van Bartok toont Menuhin zich aan zijn beste zijde,
maar Nell Gotkosvky moet in geen geval onderdoen. Hoewel
de beide solisten met grote virtuositeit de contrapuntische, canonische, harmonische en ritmische moeilijkheden moeten nemen,
toch blijft de geest van de volksmuziek, die Bartok inspireerde,
behouden.
Ook technisch is deze plaat buitengewoon verzorgd.

Les instruments de l'Orchestre, presentes par Yehudi Menuhin,
EMI CVD 1738, 30 cm., stereo/mono, 195 fr.
Nogmaals Menuhin, maar ditmaal in een heel andere rol, nI. deze
van commentator, die in een degelijk Frans alle muziekinstrumenten, gebezigd in het orkest, voorstelt : snaren, hout en kopers,
harp en celesta en de slaginstrumenten. Elk instrument komt in
solo aan bod en de mogelijkheden ervan worden dan gedemonstreerd aan de hand van uittreksels uit beroemde werken.
Wie van nabij wil kennismaken met alle orkestinstrumenten, zal
beslist met belangstelling deze plaat beluisteren. Sommige passages worden gestoord door geruis.

Henk Elsink : Vrij Entree, Imperial SALI 8010, 30 cm., stereo/mono,
195 fr.

ZEKER
VAN
UW
IA.11.11.1
VERZEKERING
het leven een waagstuk
rustig uw kansen wikken
zeker zijn van uw geluk
rust en zekerheid brengt
uw IA..&I verzekering
daar kan u steeds op aan

VERZEKERT STAD EN LAND
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
LEUVEN 1 POSTBUS 91 TEL 016 279.31 OF 242.01
BRUSSEL WETENSCHAPSSTRAAT 25 TEL 02 12.67.48

Cabaret wordt, gelukkig, stilaan beschouwd als volwaardige kunst.
Wij begroeten dan ook telkens met vreugde het verschijnen van
een plaat, waarmee wij, via de platendraaier, knits kunnen genieten
van echt cabaret. De plaat 'Vrij Entree' van de nog jonge cabaretier Henk Elsink is een poging in de goede richting; in twaalf
nummers brengt Henk a.h.w. een steekproef van zijn kunnen. Soms
copieert hij 0.1. van Toon Hermans, hoewel dat echt niet hoeft,
want Henk heeft voldoende persoonlijke pijlen op zijn cabaretboog.
Maar al met al een goede plaat, die de liefhebbers van het genre
zal bekoren.
(vervolg op de volgende pagina)
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Boudewijn de Groot : Nacht en Ontij, Decca NU 370.021, 30 cm.,
stereo/mono, f 19.50.

luiden (donder, regen...) en de obsederende ritmes van een percussiegroep o.l.v. Martin van Duynhoven.

Wij zouden gerust een hele bladzijde 'Vlaanderen' kunnen gebruiken om deze ultzonderlijk mooie plaat voor to stellen. Een meeierwerk in zijn genre, resultaat van ploegwerk, maar Boudewijn op zijn
best, bijzonder dan in 'Babylon', het eerste deel van het werk. Het
tweede hoofdstuk — veruit het grootste — werd 'Heksen-sabbath'
betiteld; de tekst werd geleverd door L Duzee en meestal op indringende wijze voorgedragen door Boudewijn. Waar deze tekst
over handelt ? Wij zouden haast zeggen : over alle archetypen, die
de mensheid rijk is — en anderzijds over een moderne 'Nacht op
de kale berg'. Alles gedragen op elektronische geluiden, zeer mooie
muziek (arrangementen van Bert Paige, die ook het orkest leidt en
die o.i. een topfiguur is op dat gebied), alsmede natuurlijke ge-

Wie deze plaat enkele keren met aandacht beluistert, zal ongetwijfeld met ons bekennen, dat het hier een echt grootse prestatie
betreft en dat het bijzonder jammer kan heten, dat Boudewijn de
wereld van het lied de rug toedraait, daarbij ihet voorbeeld volgend
van die andere grote Jacques Brel.
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De fonoplaat is technisch tot in de puntjes verzorgd, stukken beter
dan de single, die erbij gevoegd is. Deze single bevat niettemin
een zeer goed lied : 'Aeneas nu'; het andere 'Wie kan me nog
vertellen' is nogal goedkope 'pop'.

j.v.r.
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Emilio CalderOn Puig
Ambassadeur van Mexico

Culturele uitwisseling
Mexico - Belgie

MEXICO
Het tijdschrift 'Vlaanderen', dat de vriendelijke attentie
heeft gehad dit nummer te wijden aan mijn land,
publiceert een reeks artikels over verscheidene
artistieke aspecten van het hedendaagse Mexico.
Deze vorm van aanwezigheid in de nederlandstalige
gemeenschap zal zonder twijfel zeer veel bijdragen
tot de versteviging van de hartelijke betrekkingen, die
reeds bestaan tussen onze respectieve landen.
Vooral de jongste jaren zijn deze betrekkingen
steeds nauwer geworden, op alle gebied; wij denken
terug aan gebeurtenissen van grote betekenis, zoals
het officieel bezoek aan Mexico van hunne
majesteiten koning Boudewiin en koningin Fabiola.
Zij werden heel hartelijk ontvangen door de Mexicaanse
bevolking. In 1966 en 1967 hebben onze beide
landen economische zendingen uitgewisseld enerzijds
vooraanstaanden uit Belgie, onder leiding van zijne
koninklijke hoogheid pries Albert, anderzijds
prominenten uit Mexico, geleid door de heer Octaviano
Campos Salas, minister van Handel en Niiverheid.
Beide groepen waren samengesteld uit hoge
functionarissen uit de departementen van handel en
vooraanstaanden uit de zakenwereld.
Verder bezorgde Belgie ons een mooie tentoonstelling
van moderne kunst en wii zonden eveneens een
soortgelijke verzameling, die in een Gents museum
geexposeerd werd. Tijdens de maanden november
en december 1968 liep de tentoonstelling 'Retrato
de Mexico' (Mexico in beeld) in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel. Deze expositie is in
feite een historische evocatie van de Mexicaanse
kunst door de %wen heen. Ze vangt aan met de preColumbiaanse periode, historische wortel van de

oude en hechte cultuur der autochtone Mexicaanse
volkstammen, op het ogenblik, dat de Spaniaarden het
land veroverden. Verder zien we de culturele
evolutie gedurende het koloniaal tijdperk, om dan
te besluiten met de moderne kunst. En uit deze
tentoonstelling blijkt, dat Mexico mag roemen op
voorlopers in de universele artistieke beweging, zowel
wat de schilder- en beeldhouwkunst betreft, als
de architectuur.
Dit jaar staan, in het raam van de culturele uitwisseling,
verscheidene manifestaties op het programma.
Dit is een rechtstreeks gevolg van de bijeenkomsten
van de gemengde, culturele, Belgo-Mexicaanse
commissie, die te Mexico en te Brussel doorgingen.
Een belangrijk aspect van deze culturele uitwisseling
is het beschikbaar stellen van studiebeurzen aan
Mexicaanse studenten, die aan Belgische universiteiten
komen studeren en, vice versa, de beurzen die aan
Belgische studenten worden aangeboden, ten
einde hen in de gelegenheid te stellen zich te
vervolmaken aan de Mexicaanse hogere culturele
instituten.
Het weze me toegestaan, via het tijdschrift 'Vlaanderen',
aan hetwelk ik mijn hoogste dankbaarheid betuig,
mijn hartelijkste groeten over te maken aan de
nederlandstalige Belgen, van wie een uitgelezen
groep jonge atleten en studenten Mexico heeft
bezocht, in de vorige herfst, zulks naar aanleiding van
de prachtige negentiende Olympische Spelen. Er
werd bij die gelegenheid ook een wereldcultuurfestival
ingericht, waaraan ook Belgie medewerkte en uitblonk
met ziin 'Ballet van de twintigste eeuw'.

Carla Stellweg

Nieuwe stromingen

MEXICO
De hedendaagse Mexicaanse
schilders, die waarachtige persoonIijkheid bezitten, zijn een crisis te
boven gekomen, nl. de decadentie
van de zogenaamde Mexicaanse
school, waarvan de volgelingen
van de grote meesters Diego Rivera,
Jose Clemente Orozco en Siqueiros
de kunst in een slop hadden gestuurd,
zonder de minste uitweg. Daar de
jongere Mexicaanse schilders meer
gecultiveerd zijn, wijzen zij elke
gekunstelde toestand of en komen
op voor een openlijke hedonistische
houding. Elke kunstenaar werkt
afzonderlijk en wil daardoor
motiveren, dat de schilder zich
als hoogste doel het bereiken van de
schoonheid stelt. In onze actuele
schilderkunst vindt men geen enkele
vorm van intellectualisme, hoewel
wij vast niet gespeend zijn van
waarachtige talenten. Over het
algemeen Iijkt het een strijd, erop
gericht om de technieken steeds
beter te beheersen. We zouden dit
kunnen vergelijken met een orkest,
waarvan elke instrumentist na de
repetitie zijn partituur van buiten kent,
zonder zichzelf echter volledig te
kunnen uitdrukken.
Met deze algemene beschouwingen
voor ogen, kunnen wij in Mexico
momenteel zowat alle richtingen
terugvinden, uitgenomen de
kinetische. In de grondregels van
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in de Mexicaanse
schilderkunst

deze richtingen kunnen wij op zoek
gaan naar het gemeenschappelijke
en dit laat toe een eenheid te zien in
de diverse stromingen, zodat echt
kan gewaagd worden van het
ontstaan van een nieuwe beweging
in de Mexicaanse beeldende kunst.
Tot 1960 gaven de volgelingen
van de grote frescoschilders zich
zonder de minste originaliteit over
aan het maken van demagogische
afbeeldingen van de Mexicaanse
realiteit op de muren van de
openbare gebouwen : artistiek zeer
arm werk, van weinig waarde
voor het nageslacht.
Het is precies dit onduldbaar verval,
dat enkele klaarziende en verstandige
kunstenaars ertoe aanzette een
andere weg in te slaan. Uit de
symbolische traditie van de inheemse
oudheid en uit de pittigheid van de
volkskunst, overgeplant op en
gecombineerd met de hedendaagse
kunst van heel de wereld, willen
ze een mooie en vreemde versmelting creeren van het antieke en
het moderne. De meest vooruitstrevende schilders uit deze periode
zijn Rufino Tamayo, Carlos Merida,
Gunther Gerszo en Pedro Coronet.
Zij waren als het ware de bereiders
van de weg, die naar nieuwe
horizonten leidde. Zij maakten een
aanvang met de zoektocht naar
een eigen plastische kunst : het
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betekenis geven aan de kleur, met de
aan Mexico eigen schakeringen,
die men terug kan vinden in het
Iandschap, in het gebruik der
kleuren door het yolk en zelfs in de
kionterige structuur van de
Mexicaanse aarde. Op die wijze
ontstond de vrije en informele
compositie.
Hierdoor kwam in 1962 een groep
schilders tot stand, die hun techniek
volledig beheersten. Ze waren eerder
voorstanders van het poetisch
aspect van het kunstwerk en
beInvloedden dermate de kritiek, dat
deze eveneens dezelfde poetischsubjectieve taal ging gebruiken om
de schilderkunst te verkiaren. De
voorkeur ging naar het symbolisme.
Fantasie en verbeelding wezen op
een fetischistische houding.
Gebruikte materie, symbolische
inhoud en droomstructuren kondigden een even radicaal mysticisme
aan als toentertijd bij de sociale
schilderkunst van Sequeiros of
Rivera het geval was. Het debuut van
de meest representatieve schilders
kan men hier terugvinden.
De esthetica van het 'crisis-offer'
vond haar uitdrukking in Fernando
Garcia Ponce. De Oosterse vormen
van primitieve en kindertekeningen,
zo magistraal aangewend door Klee
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of Mires, waren het vertrekpunt voor

Arnaldo Coen. Het werk van de
Chileense schilder Roberto Matte was
de eerste inspiratiebron van Manuel
Felquerez, dat van Jasper Johns
beInvloedde uitdrukkelijk de
beginnende Vicente Rojo en deze
op zijn beurt zijn volgeling Antonio

Pelaez.
Naarmate ze zich ontwikkelden,
groeide echter de persoonlijkheid
steeds duidelijker in het werk van
al *deze kunstenaars. Maar het is wel
belangrijk te vermelden, dat ze
in uiterst moeilijke omstandigheden
werken. Indien men wil oordelen,
moet men noodzakelijkerwijze de
voorwaarden, waaronder de
Mexicaanse schilderkunst leeft,
onder de loep nemen. De schilderwerken zelf vertellen vaak veel over
de algemene toestand van het land :
Mexico heeft nog steeds een lager
economisch peil dan de reeds
geIndustrialiseerde landen. De
onontbeerlijke culturele infrastructuur
ter verspreiding en bevordering
van de plastische kunsten bevindt
zich in het beginstadium. De scholen,
waaraan de toekomstige kunstenaars
hun elementaire opleiding krijgen,
bestaan niet. Evenmin bezitten we in
Mexico muses met belangrijke
kunstwerken uit de rest van de

wereld, die als voorbeeld kunnen
dienen.
Wanneer deze tekorten goedgemaakt
zullen zijn, zal men beter de
inspanningen begrijpen, die de
Mexicaanse kunstenaars zich nu
getroosten. Momenteel is de
Mexicaanse artist gedoemd tot
wachten en predikt nog in de woestijn. Het is duidelijk dat, gezien de
omstandigheden, de schilder zich te
onzent alleen kan laten leiden
door zijn intuItie en dat hij zich
verschanst achter zijn persoonlijke
ideeen omtrent de eenheid van
de Mexicaanse schilderkunst. Dit
geheel van omstandigheden is eerder
een basisprobleem dan een resultante.
Toch zijn kunstenaars als Vicente
Rojo, Arnaldo Coen, Ehrenberg en
Luis Lopez Loza erin geslaagd een
oeuvre op te bouwen, waarvan de
fundamenten zijn : poezie en persoonlijkheid. De bezieling, waarmee zowel
de grote frescoschilders als de
nieuwe, oprechte schilders hun
werk aangeboden hebben aan de
Mexicaanse maatschappij, belooft
een generatie van zelfbewuste
artisten; zij zullen in staat zijn de
waarachtige eenheid te verwezenlijken, die nieuwe kracht zal putten
uit het samengaan van vormbeheersing en inhoud.

Homero Aridjis

Twintig jaar
Mexicaanse
dichtkunst

Homer° Aridjis*

MEXICO

Twintig jaar
Mexicaanse dichtkunst

Bij het doorbladeren van 'Poesia en
Movimiento' (Dichtkunst in beweging), de
bloemlezing die het best weergeeft wat
de Mexicaanse poezie geweest is sedert 1915
tot op onze dagen, vinden wij meer dan
tien dichters, die pas sedert ide vijftigerjaren
ofwel het beste van hun werk lieten
verschijnen, ofwel voor de eerste maal
publiceerden in bundels en tijdschriften.
De centrale figuur van de hedendaagse
Mexicaanse poezie, Octavo Paz, bereikte
zijn toppunt tijdens de vijftigerjaren.
Voordien had hij reeds belangrijke bundels
gepubliceerd : in 1942 ' A la orilla del mundo '
(Aan de rand van de wereld) en in 1949
'Libertad bajo palabra' (Vrijheid op
erewoord). Maar de beste Paz vinden in
'La estacion violenta' (Het geweiddadige
seizoen) (1950). In deze bundel staan zijn
'El cantaro roto' (De gebroken kruik) en
'Piedra de Sol' (De zonnesteen), twee grote
gedichten, schitterende werken en voorbeelden
van taalbeheersing. Deze gedichten geven
niet alleen Paz' kijk op Mexico weer, maar
vangen tevens ,de topmomenten in het leven
van de dichter zelf in een verblindende stoet
van beelden. 'La estacion violenta' zou
alleen al een heel artikel vragen, maar het
moet hier volstaan met te zeggen, , dat deze
bundel niet alleen een prachtige synthese
inhoudt van het eerste werk van Paz, maar
dat hij eveneens een periode in de
Mexicaanse poezie afsluit.
Het is namelijk zo, dat Paz, reeds voor
' Libertad bajo palabra obra poetica :
1935-1958' (1960), experimenteerde met
een nieuwe stijl, die hij vandaag die dag
verder ontwikkelt. Met een plaquette 'Agua y
viento' (Water en wind) ving de jonge, vernieuwende en durvende Paz een tweede
periode aan in zijn werk. Samen met de
nieuwe generatie, die in die jaren aan bod
begon te komen, drukte hij zich uit in
een kernachtige poezie, die gericht is op
de snelle, ogenblikkelijke waarneming. 'El
presente es perpetuo', (Het heden is

eeuwig), schreef hij in een van zijn beste
gedichten, nl. in 'Viento entero' (Krachtige
wind) (1965).
Kenmerkend voor zijn 'Salamandra' (1962)
was zijn verrassend en zelfs laconisch
gebruik van het woord, maar tegelijk toonde
hij zich daar als een nieuwe dichter, meer
naar de toekomst gericht dan waar ook in zijn
vroeger werk en meer eigentijds dan
zijn eigen, jongere tijdgenoten.
In 1930 leidde hij het tijdschrift ' Taller'
(Atelier) en in 1943 hielp hij een ander
oprichten, nl. 'El hijo prodigo' (Het
wonderkind).
Het is geen toeval dat zijn meest verspreide
gedichten — uiteraard in het Spaans, maar
ook vertaald in andere talen — nog steeds
'Piedra de Sol' en 'Viento entero' zijn. Ze zijn
niet alleen representatief voor het werk
van Paz, doch op sommige momenten worden
ze gedragen door eenzelfde lyrische grond
en lopen, niettegenstaande het thematische
verschil, met een zekere intensiteit in elkaar.
Toch is 'Piedra de Sol' een symbolisch werk,
dat diep wortelt in de pre-Spaanse
'Viento entero
Mexicaanse cultuur
daarentegen is een liefdesgedicht, dat in
Indie geschreven werd. Verder moeten wij
ook de gedichten 'Madurai', 'Vrindaban' en
zijn boek 'Blanco' (1967) vermelden, als
experimenten uit zijn tweede periode. In
'Topoemas' en 'Discos visuales' (1968) vindt
Paz een nieuwe dichtvorm in de concrete
poezie. Hij zegt :
'
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El presente es perpetuo
Los montes son de hueso y son de nieve
Ester) .aqui desde el principio
El viento acaba de nacer
(Viento entero, 1965)

Het heden is als een lange eeuw
De bergen zijn van been en sneeuw
Ze zijn hier sedert de tijd begint
Zopas ontstond ook hier de wind
Efrain Huerta werd in hetzelfde jaar als Paz
geboren. Hij bracht in zijn bundel 'Poesia'
(1968) een (belangrijk aantal gedichten en het
grootste gedeelte van zijn werk 'El Tajin'
(1963) samen; dit laatste herinnert aan de
pre-Spaanse tijd en werd door de inlanders
zo genoemd, wegens de frequentie van
de blikseminslagen op de pyramide. Het is
wel het beste gedicht, dat Huerta ooit schreef.
All Chumacero (1918) richtte het tijdschrift
'Tierra nueva' (Nieuwe aarde) (1940-42)
op en leidde het. Hij publiceerde een
beperkt oeuvre : zijn twee bundels 'Paramo de
Suenos' (Woestenij der dromen) (1944) en
'Imagenes desterradas' (Verbannen beelden)
(1947), die opnieuw werden uitgegeven
in 1956 en 1965, mits toevoeging van
slechts enkele nieuwe gedichten.
Juan Jose Arreola (1918) wordt gekenmerkt
door een nauwgezette en fantasierijke stijl;
zijn werk bestaat uit gedichten en
vertellingen. Zijn boek 'Confabulario total :
1941-1961' (De volledige samenzwering)
(1962), verrijkt en verfijnd bij elke nieuwe
uitgave, verenigt twintig jaar voorbeeldige
literatuur. Dit werk bevat enkele gedichten

in proza, die tot de meest subtiele en
humoristische behoren, die de jongste twee
clecaden in het Spaans geschreven 'werden.
Net zoals Octavo Paz, is Juan Jose
Arreola niet meer weg te denken uit de
wereld van de jongere dichters, die hij
voortgestuwd en geholpen ,heeft in zijn
verzamelbundels 'Los presentes' (De
hedendaagsen), 'Cuadernos del Unicornio'
(Geschriften van de eenhoorn') en 'Mester'
(poezie). Hij stichtte eveneens literaire
studiekringen, tijdens dewelke jonge schrijvers
zijn werk lezen en bespreken. Bepaald mooi
kan men de volgende tekst uit zijn
'Confabulario' noemen :

Fuera del tiempo y del espacio, los ciervos
discurren con veloz lentitud y nadie sabe
dOnde se ubican mejor, si en la inmovilidad
o en el movimiento que ellos combinan
de tal modo que nos vemos obligados a
situarlos en lo eterno. (Cervidos)
Buiten tijd en ruimte /open de herten heen
en weer met een gemakkelijke behendigheid
en niemand weet waar ze werkelijk
thuishoren, in de onbeweeglijkheid of in de
beweging, die ze op zo'n wijze verenigen,
dat we ons verplicht zien ze in de eeuwigheid
te situeren.

Jaime Sabines (1925), dichter van samenspraken, heeft zijn podzie gemerkt met de angst
voor de dood, met sombere humor, zonder
verbloeming, met zin voor het sensuele
en de corruptie van het vlees. Zijn bundels
'Horal' (1950), 'Tarumba' (1956) en 'Diario
Semanario' (Dagelijks-wekelijks) (1961), die
alledrie gebundeld werden in 'Recuento de
Poemas' (1962), maken van Sabines de beste
dichter van zijn generatie :

Todo se hace en silencio. Como
se hace la luz dentro del ojo.
('Yo no lo se de cierto')
Alles wordt in de stilte gemaakt, zoals
het licht gemaakt wordt binnen in het oog...
('Ik weet het niet zeker').

Ruben Bonifaz Null° (1923) is professor in
Latijn aan de Mexicaanse universiteit; hij is
zeer begaan met de waarachtige dichtkunst
en publiceerde het grootste gedeelte van
zijn werk vanaf de jaren vijftig.
Dit is eveneens het geval met Jaime Garcia
Terres (1924), een bedachtzaam dichter,
die wikt en weegt, en met Manuel Duran
(1925) die het stadsleven beschrijft.
Rosario Castellanos (1925) vereenzelvigt in
zijn podzie zichzelf met de aarde. Volgens de
criticus Ramon Xirau voelt men de
aanwezigheid van de dood aan in het kloppen
van zijn 'aarde-lichaam' : „... sobre el
cadaver de una mujer estoy creciendo"
(over het lijsk van een vrouw groei ik op).
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Tomas Segovia werd geboren in Valencia
(Spanje) en wendt vooral de thema's
'uitwijzing' en 'verweesdheid' aan : 'Luz
Provisional' (1950) (Voorlopig licht). Zijn
'AnagOrisis' (1968) (Mystiek) is a.h.w. een
ontmoeting met zichzelf.
Marco Antonio Montes de Oca (1932) sluit,
wat men de generatie der veertigers noemt,
af. Zijn poezie is bijzonder rijk aan metaforen
en beeldassociaties; in zijn bundels volgen
aanroepingen, smeekbeden en bezweringen
elkaar op, in een onuitputtelijke stroom van
beelden. Zijn beste werken zijn : 'Delante de
Ia Iuz cantan los pajaros' (1959) (Voor het
licht zingen de vogels) en 'Cantas al sol
que no se alcanza' (1961) (Odes aan
de onbereikbare zon).

Solas se dicen las palabras
Palidos rubies que manan de la plena
bonanza
(Se agrieta el labio nace la palabra)
Slechts de woorden als bleke robijnen, die
ontspringen uit de voile goedheid, mogen
gesproken worden.
(Wanneer de mond zich opent, wordt het
woord geboren).

Onder de dichters, die sedert 1960
debuteerden, treffen wij er reeds enkelen
aan met zeer belangrijk werk. RamOn Xirau
drukt dit uit als 'reeds goad Ieesbaar werk',
ondanks het nog maar recent tot stand
gekomen is.
Bij degenen, die het meest op het voorplan
treden, vinden wij Thelma Nava (1931), die in
haar tijdschrift 'Pajaro Cascabel' (De
snaterende vogel) reeds veel werk van
jongere dichters heeft gepubliceerd.
Sergio Mondragon (1935) gaf 'Yo soy el
otro' (1965) (lk ben de andere) en 'El
aprendiz de brujo' (1969) (De leerlingtovenaar) uit; hij leidde oak het tweetalig
(Spaans-Engels) tijdschrift 'El corno
emplumado' (De gepluimde hoorn), dat een
ruime verspreiding kent en de internationals
avantgarde propageert. In 'La poesia del Sol'
(Zonnepodzie) schrijft hij het volgende :
La poesia esta loca por nosotros y nos

regala el verano / un verano que desfila lento
junto a sus hermanas las estaciones
La loca poesia.
De poezie is gek op ons en schenkt ons de
zomer
een zomer die langzaam voorbijglijdt
samen met haar zusters : de seizoenen
de dolle poezie.
Juan Banuelos (1932) behoort tot de groep
'La espiga amotinada' (De opstandige
korenaar) en werkte bijzonder aan protestliederen; 'El espejo humeante' (1968) (De
smeulende spiegel) is zijn eerste individuele
bundel.
Isabel Fraire (1934) die alleen in tijdschriften
publiceerde, karakteriseert zich in haar
evocaties en thema's vooral door een haast
kinderlijke poezie.
Gabriel Zaid (1934) en Jose Carlos Becerra
(1937) gaven elk een bundel uit, respectievelijk 'Seguimiento' (1964) (De achtervolging)
en 'La relaciOn de los hechos' (1967) (De
verhouding der feiten).
Nog een van de meest talentrijke schrijvers
van de nieuwe generatie is Jose Emilio
Pacheco (1939); hij publiceerde 'Los
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elementos de Ia noche' (1963) (De delen van
de avond) on 'El reposo del fuego' (1966) (De
rust van het vuur). Hij schrijft :

El Ilanto, el sufrimiento
arden tamblen.
La pesadumbre es llama.
Y una hoguera es la angustia
en la que arden
todas las cosas_.
(Las palabras del Buda)
Het wenen, het lijden, smeulen ook
De eigenlijke droefenis is de vlam
Een brandstapel is de angst
waarin alle dingen smeulen
(De woorden van Boeddha).
* Homero Aridjis werd geboren te Mexico City in 1940.
Hij kreeg, tijdens de jaren 1959-60, een studiebeurs
vanwege het Mexicaans Centrum van Schrijvers
en in 1966-67 van de Guggenheim-Stichting. In 1964
bekwam hij de Villaurrutiaprijs voor zijn bundel
'Mirandola dormir' (Terwijl hij ze zag slapen).
Hij leidde de poezierubriek in 'Correspondencias'
en was redactiechef van 'Dialogosi, Hij vertegenwoordigde zijn land op het Pen-Clubcongres te
New York (1966), alsmede tijdens een symposium
aan de Havarduniversiteit. Hij was gelegenheidsprofessor aan de universiteit van Indiana en
droeg zijn gedichten voor op het festival te Spoleto
(Italie). Zijn voornaamste bundels zijn 'Antes del
reino' (1963) (VOOr het koninkrijk), 'Persefone' (1967)
en 'Los espacios azules' (1969) (De blauwe ruimten).
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De Mexicaanse film
vandaag

MEXICO

Op het einde van de vorige eeuw, toen de
uitvinding van de cinematograaf een ware
revolutie veroorzaakte in de toneelkunst en de
kunst in het algemeen, bleef ook Mexico
op dat gebied niet onbewogen. Het kende,
evengoed als de landen, die zich later zouden
ontwikkelen tot cinematografische imperia,
zijn filmpioniers, zoals Salvador Toscano, de
gebroeders Alva, Jesus Abitia, Enrique
Rosas, Joge Stahl, e.a.m. Zij maakten van
de Mexicaanse film de belangrijkste van
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Latijns Amerika. De weg, die zij volgden, was
dezelfde als overal elders : korte prenten
over bewegende personen of machines, dan
de eerste anecdotefilmpjes, maar de
ontwikkeling stagneerde nooit, niettegenslaande de ontelbare crisissen, waarmee men
te worstelen had. Zo was er de concurrentie
van de buitenlandse films, welke in die
periode van veel betere kwaliteit bleken te
zijn en nadien, bij de opkomst van de
klankfilm, kwamen de teohnische gebreken
van de ploeg van de nationale studio's ,pas
goed aan , het licht. Dat waren moeilijk te
nemen hindernissen voor een industrie, die
in feite nog geen topkwaliteit had bereikt.
Toch verwezenlijkten enkele Mexicaanse
cineasten en technici, begaafd met enorme
capaciteiten en bezeten door een doelbewust
idee over wat film in feite moest zijn, een
belangrijk aantal stomme films. Daarna
vatten ze, met de opgedane ervaring, ook de
klankfilm aan. Anderen werkten enige tijd
in de Hollywoodstudio's en benutten hun
opgedane kennis ten voordele van , de
Mexicaanse filmindustrie. Te vermelden
namen uit die periode zijn : Fernando de
Fuentes, Arcady Boytter, Juan Busting, Oro,
Emilio Gomez Muriel, Miguel Contreras
Torres en Chino Urueta.
De belangrijke vertraging, waaraan heel de
nijverheid tijdens de tweede wereldoorlog
onderhevig was, kwam eveneens ten goede
aan de ,Mexicaanse filmindustrie, die
toen reeds prenten verwezenlijkte, die het
vertonen waard waren. Door het taalelement
geholpen, overrompelde de Mexicaanse film
heel Latijns Amerika en bereikte een
hoogtepunt. Dit was meteen het startsein
tot nieuwe realisaties.
Op dezelfde wijze als de belangrijkste
pionier van de commerciele film, Fernando
de Fuentes, baande Emilio Fernandez zich
een weg en bepaalde de richting, die de
cineasten dienden uit te gaan. Hij speelde het
klaar een eigen stijl te ontwikkelen, die hij aan
de rest van de wereld wist op te dringen.
Dit zijn werkelijk de internationale jaren
van de Mexicaanse film. Mexico ontvangt
de hoogste eerbewijzen te Cannes en
te Venetie, men verzoekt zijn producers om
advies, sluit contracten met realisators en
sommige acteurs stijgen op tot internationaal
peil.
Door middel van de Mexicaanse film wordt de
wereld bewustgemaakt van de Latijns-

Amerikaanse gevoeligheid. Men toont
de schoonheid, maar ook de moeilijkheden,
die de Latijns-Amerikaanse landen ondervinden. Elke film bezit dan ook dat vleugje
exotiek, waardoor de buitenlander
gefascineerd wordt. Maar dit karakteristiek —
hoewel meestal poetisch — is soms opzettelijk
folkloristisch getint en dit procede houdt
een gevaar in, waarmee geen rekening werd
gehouiden en dat zomaar losweg op de
rug van realisators en producers wordt
geschoven. De resultaten hiervan zullen
uiteindelijk echter negatief zijn.
De verspreiding van films groeit met de dag,
men slaagt er zelfs in door te dringen in ide
hermetisch gesloten vesting van de
Noordamerikaanse markt, hoewel dit laatste
voor een , groot part te danken is aan
de aanwezigheid in de U.S.A. van een
belangrijk bevolkingsaandeel van spaanssprekende origine. Het centrum en het
zuiden van het Amerikaans continent vormen
een zekere markt; Europa is ook afnemer, zij
het in mindere mate. De Oosterse markt
echter blijft nog ver verwijderd van , de
Mexicaanse filrnproduktie.
De verdere ontwikkeling baart, jammer
genoeg, zorgen op verscheidene gebieden :
de evolutie van de nationale filmproduktie, van
de wereldmarkt, van de kunst en de
sociale problemen, van de filmtechniek,
e.d.m. Er wordt nog steeds regelmatig
deelgenomen aan festivals, maar de films
worden niet steeds aanvaard, zulks in
tegenstelling met voorheen, toen de
Mexicaanse film door critici en pers verdedigd
werden ; men herinnert zich de geboekte
successen, behaald door de 'mooie
Mexicaanse prent'.
Nu is er afstand gekomen. De folkloristische
bron droogt op, werd misbruikt, het melodrama
wordt een chronisch verschijnsel en vertoont
gebrek aan objectiviteit. De brutale
commercialisatie dringt zich op. Men
behandelt onbestaande toestanden, die zich
voordoen in een onbestaand land — anders
gezegd : niemand 'heeft iets te maken met
Mexico of zijn problemen — en tenslotte
gaat de kwalitet teloor. Er zijn vanzelfsprekend uitzonderingen op deze algemene
regel, maar die zijn schaars.
En zo bestatigen wij dat een nijverheid,
die het ooit bracht tot de belangrijkste
in de huishoudkunde van een land, zichzelf
gaat knevelen : zij pleegt zelfmoord. Een

voorheen bewonderde filmkunst werd eerst
nog geduld — met verbazing wegens de
stagnatie — maar nadien bejegend met
onverschilligheid en uiteindelijk met
verveling, tot aan het misprijzen toe. Het ligt
voor ide hand, dat een filmindustrie op die
wijze in een crisis duikt, en een enorme
crisis. En dit schouwspel is ,droevig, in
de eerste plaats voor de Mexicanen zelf.
Verscheidene studio's moeten hun deuren
sluiten, terwijl de personeelsleden verplicht
zijn te emigreren. De produktie daalt en op ide
internationale markt boekt men keer op keer
minder goede resultaten. Weliswaar heeft de
Mexicaanse film de jongste jaren internationale
prijzen gewonnen, maar dit waren beloningen
voor uitzonderingen, voor de waarde en de
eerlijkheid en voor het offer, dat sommigen
brachten bij hun pogingen om de crisis
te keren.
Maar iglobaal wordt de toestand onhoudbaar.
De regering moet ingrijpen in dit moeilijk
probleem, dat soms nog ingewikkelder
wordt door samenzweringen tussen producers
en syndicaten.
Wat de restructuratie betreft, denkt men in
eerste instantie aan het verlenen van
officiele steun aan een bepaalde soort films,
die, door het aanwenden van nieuwe elementen
of het hernemen van het echt waardevolle
van voorheen, artistiek en mede ook
commercieel verantwoord zijn en van aard
om de filmindustrie nieuw leven in te
blazen. De regering werkte een plan uit tot
co-produktie en investeert in de vooruitstrevenae films tot 80 % van ide totale
kostprijs, maar tevens onderwerpt ze de
voorgestelde ontwerpen aan een uiterst
streng onderzoek. Technici en economisten
bestuderen , de problemen van nabij en de
start van een programma wordt mogelijk
gemaakt. Tegelijkertijd werkt men ook mee
aan internationale co-produkties en veel
Mexicanen verlenen hun medewerking
aan films, door buitenlandse maatschappijen
(vooral Noordamerikaanse en Franse) in
Mexico gedraaid, met goed gevolg trouwens,
dank zij de technische kwaliteiten van de
produktie en de rijkdom van het Mexicaanse
landschap.
De Mexicaanse film blijft niet meer beperkt
tot folkloristische demonstraties van twijfelachtig alooi. Het land heeft tenslotte meer
te tonen, dan sombreros en typische
klederdrachten. Al dit andere werd totnogtoe

niet getoond : de inspanningen en de offers,
die niet door een ononderbroken vloed
van liedjes, op zoveel duizenden meter
filmband, kunnen weergegeven worden. Het
algemeen beeld van het Mexicaanse leven
moet opgebouwd worden op een eerlijke en
dappere wijze en moet alle aspecten en
inspanningen inhouden van de landstreken,
die de cineasten willen laten zien.
De Mexicaanse film moet dan ook aanwezig
zijn op de festivals, maar moet zich nu
bewustworden van de toestand en de
problernen, zonder prooi of slachtoffer te
worden van de ontreddering. Een van de
belangrijkste stappen, aangewend tot
oplossing van het algemeen probleem, werd
geinspireerd door het syndicaat van technici
en handarbeiders uit de filmnijverheid, nI.
het organiseren van een wedstrijd voor
experimentele films, zulks met regeringssteun.
Het succes ervan was overweldigend : meer
dan veertig films werden ingeschreven
en het merendeel van de deelnemers
bestond uit jongeren, van wie velen artistieke
antecedenten bezitten. De tweede wedstrijd
overtrof nog de eerste.
In de nationale universiteit werd toen
ook een centrum voor cinematografische
studien opgericht. En verder kennen de
cineclubs een ongewone bloei, niet alleen in
de hoofdstad, maar ook elders in het land.
Van jaar tot jaar worden ook in Mexico
filmfestivals ingericht, niet alleen in de
havenstad Acapulco, zoals onlangs gebeurde,
maar evenzeer in Mexico City; op ,deze
filmfeesten kunnen duizenden kennismaken
met het beste uit de wereldproduktie.
Ook Mexico kan nu opnieuw belangrijke
werken voorstellen, een nieuwe soort films :
de 'cine nuevo', die mogelijk werd omdat
men over de vereiste culturele en sociale
middelen en elementen beschikt en omdat
men kan gebruikmaken van de ervaringen van
de briljantste filmscholen ter wereld,
waarvan de lessen niet mogen vergeten
worden.
De Mexicaanse film zal op het eerstvolgend
festival te Cannes vertegenwoordigd zijn
met een rolprent over de jongste Olympiade.
Met dit werk willen wij uitdrukking geven
aan onze wens tot vernieuwing op het vlak
van de filmkunst : tevens willen wij ermee, wat
de menselijke betrekkingen aangaat, ons
streven naar vrede en vriendschap met
alle volkeren van de aarde beklemtonen.
1 "IR
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Teotihuacan, Chichen Itza, Quetzalcoatl ...
namen met magische klank.
Een verleden, dat stimuleeert en waarvan
de essentie de hedendaagse architecten inspireert.

Mexico City: grootstad, gebouwd op bewegend terrein.
Moderne zonnetempels?

Mexico bouwde een olympisch dorp.
Arena's van de twintigste eeuw, sportpaleizen,
woonst voor duizenden atleten:
zonnetempels voor de huidige generatie?

Wat nu onze hedendaagse bouwkunst aangaat, moeten wij
zeggen, dat Spanje een achtergrond blijft, waaraan wij niet
kunnen voorbijgaan. Anderzijds is er de vloedgolf van ideeen,
technieken, procedes en produkten, die uit het buurland, de
U.S.A., aanrukt. En Europa (buiten Spanje) bruist opnieuw
van activiteit, inzonderheid sinds het einde van de tweede
wereldoorlog. Doormiddel van culturele instituter met een zeer
doeltreffende werking betwisten verscheidene Europese landen
elkaar deze 'geestelijke markt'. Voorop gaat Frankri!k, gevolgd
door Engeland en Italia. Mexico aanvaardt sommige ideeen, stool
er andere terug, put daarbij uit zijn eigen cultuur — die steeds
meer gewaardeerd wordt — en verovert zich op die wijze met
kracht een plaats in de moderne wereld. Onder tal van opzichten
beschouwt het zichzelf als een kruispunt van wegen en grote
stromingen en zijn ambitie bestaat hierin : bij te dragen tot het
evenwicht in de wereld.
Voor wat de architectuur aangaat, zijn de gevolgen van deze
positie zeer veelvuldig. De Mexicaanse architecten hebben zich,
voor alles, resoluut naar de toekomst gewend.
Het verleden, dat zij wel kennen en waarop zij fier gaan, bezit
voor hen vooral een stimulerende waarde. Zij laten zich inspireren door de essentie van dit verleden, in volkomen onafhankelijkheid van de vormen, die dit verleden aanwendde. Dus in geen
geval schatplichtigheid wat vormen en oplossingen betreft, maar
in elk geval en voor alles rekening houden met de eisen, gesteld
door de bodem, het klimaat en het licht. Voortdurend worden aan
onze architecten de meest vooruitstrevende en gedurfde oplossingen gevraagd. En of het nu gaat om staatsopdrachten, bestellingen door grote financiele organismen, industriele verenigingen
of om eengezinswoningen; de Mexicaanse architecten streven
steeds naar het vervullen van een sociale taak.
In een land, waarin het bevolkingsaantal duizelingwekkend
stijgt en waarin de sociale structuren in voile ontwikkeling zijn,
willen de architecten vanzelfsprekend ook hun woord meespreken. Hun inspanningen worden trouwens tenvolle gewaardeerd
en het is niet zomaar een woord in de wind, daar waar Aldolfo
Lopez Mateos, ex-president van Mexico, verkondigde, dat de
Mexicaanse architecten mochten gerekend worden tot zijn beste
medewerkers.
Het resultaat van hetgeen voorafgaat is, dat de Mexicaanse
architecten een aanvang hebben gemaakt met het weren van
de al te enge invloeden uit het begin van deze eeuw. Zowat
veertig jaar geleden deden zij een stroming ontstaan, waarin het
functionele een hoofdrol speelt. Zij gingen daarna — tijdens de
oprichting van de universitaire campus — door een vlaag van
nationalisme, die trachtte aan te haken bij een voorbijgestreefde
precolumbiaanse stijl. Maar vandaag de dag hebben zij zich een
vrijheid van uitdrukking verworven, waarin wij als voornaamste
karakteristieken kunnen aanduiden : purisme, ,geinspireerd door
de ideeen van Mies Van der Rohe, constructivistisch formalisme,
Art

met als meester Felix Candela, enkele resten van een traditionalisme dat voortgaat zich te voeden aan de vormen van voor de
verovering door Spanje, min of meer verspreide invloeden door
Le Corbusier, Gropius en de neo-barok en, uiteindelijk, integratie
van alle vormen van plastische kunst in de architectuur.
Doorheen deze verschillende bewegingen, die elkaar soms concurrentie aandoen, maar die nooit onderling met elkaar in
gevecht zijn, kan men een constants aanduiden : een grote
zucht naar en een waarachtige bekommernis om duidelijkheid
in de oplossingen en eenvoud in de vormgeving. Voor onze
architecten kan niets voldoende duidelijk zijn, niets stout genoeg,
geen enkele vorm voldoende eenvoudig, in dit land van wijdse
ideeen, onder deze zo overvloedige zon en in d'it zo doorzichtige
licht. Deze strekkingen beloven voor het verwezenlijken van
nieuwe werken, die het blazoen van een vierduizend jaar oude
bouwkunst zullen opsmukken.
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De Latijns-Amerikaanse roman heeft vaak
heelwat hoofdbrekens gekost aan de specialist, die hem wou bestuderen met het oog op
een zekere classificatie. De fundamentele
verschillen bestrijken a.h.w. een gebied, dat
evengroot is als het continent zeif. De
meest klare classificatie is deze, direct
opgelegd door de geografie zeif : wij
hebben inderdaad een roman van de pampa,
van de heuveistreek, van de vlakte, van
het woud, enzovoort. Te beginnen van 1910
vinden wij dadelijk op welke wijze de
Mexicaanse roman zich vastgekleefd heeft
aan de revolutionaire beweging, maar
niettemin bevinden wij ons, zelfs in , dit
geval, vcior een complex panorama. Omwille
van analytische redenen zullen wij teruggrijpen naar de uiterst klare indeling in idrie
perioden van Seylour Menton, dit wat de
roman van de revolutie aangaat.
De eerste periode vangt aan bij Mariano
Azuela, met zijn reeds geciteerde roman
Mala Yerba. Martin Luis Guzman, Jose
Vasconcelos en Jose Ruben Romero zijn de
andere leden van deze groep. Hun voornaamste werken zijn : El aguila y la serpiente,

La sombra del Caudillo, Ulises Criollo

(alledrie van Vasconcelos), Memorias de
Pancho Villa (Guzman) en Desbandada
(Romero). Uitgenomen Romero — een
autodidact — kunnen alien bogen op een
grote intellectuele bagage; Vasconcelos en
Guzman behoorden tot de Ateneo de la
Juventud. Hun werken behandelen de feiten
vanuit het standpunt van de generaals en
wanneer ze dan toch eens overschakelen
naar het standpunt van de troep
zoals
bij Azuela het geval was — dan doen ze 'dit
zonder tot een identificatie van het individu
te komen. De werken uit deze periode worden
eveneens gekenmerkt door hun realisme : het
zijn snapshots, maar, om zo te zeggen, tevens
getuigenissen. Zij nemen geen vaste
positie in en de verhalen — bij Vasconcelos
en Guzman — werden vrij bewerkt. Een
bepaald hoofdstuk uit El aguila y la
serpiente van Guzman, nI. 'La fiesta de as
balas' — wellicht het indrukwekkendste
omwille van zijn objectiviteit en zijn wreedheicl
— behoudt nog steeds een vaste plaats
in bloemlezingen en overzichtswerken.
In dit hoofdstuk worden driehonderd gevangenen met het pistool afgemaakt door
Rodolfo Fierro, Villa's luitenant, en dit met
,

een onvoorstelbaar sadisme en een
ondenkbare wreedheid; het wordt beschreven
zonder een spoor van medelijden of afkeer,
het feit wordt eenvoudig vermeld.
De tweede periode rukt aan met schrijvers,
die, middenin hun studies, verrast werden
door de revolutie. Hun voornaamste bagage
bestaat vooral uit twee feiten : zij hebben de
school verlaten en zij namen de wapens op.
Het spreekt vanzelf, dat hun work getekend
werd door de anonieme held, aan wiens
zijde de auteurs gestreden hebben. Deze
romans zijn minder objectief, maar
blijven getuigenissen; zij werden geschreven
in een onverbloemde taal, met veel dialogen,
gecopieerd op de volkstaal van de revolutie,
en bevatten ook veel minder beschrijvingen.
Vooraleer te spreken over de auteurs zeif,
moeten wij eerst een zeer belangrijk
fenomeen aansnijden, dat, vanaf deze tijd,
meer en meer gaat doorwegen in de
Mexicaanse letterkunde : de taal. Tot dan
toe was de schrijftaal en kunstmatige, een
gecultiveerde taal geweest; het yolk sprak
wel, maar schreef niet. Het Castilliaans, dat
verschrompeld werd onder ,de zeven
zegels van de taalacademies, verloor zijn
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charme en roestte op. In die tijd schiepen
de Latijns-Amerikaanse volkeren een nieuwe
taal, die wel terugging op het Castilliaans,
maar die het omvormde en verrijkte. Het
was niet het bargoens, gesproken door een
bepaalde groep, en evenmin het taaltje van
alledag, waarvan de professor zich thuis
bediende, maar dat hij niet zou herhalen in
zijn klas en nog minder in zijn geschriften.
Wij zien die nieuwe taal voor de eerste
keer verschijnen in een algemene en vaste
vorm; later zullen er tal van veranderingen
aan worden gebracht.
De schrijvers uit deze periode zijn Rafael
F. Munoz (Vamonos con Pancho Villa), Jose
Mansicidor (Frontera junto el mar), Gregorio
Lopez y Fuentes (Campamento, Tierra, Mi
general), en Jorge Ferretis (voor enkele
van zijn verhalen, zoals Hombres en

tempestad, El coronel que matc5 a un palomo,
en voor zijn roman Tierra Caliente). Onder
hen vindt Rafael F. Munoz het best
gehoor bij het publiek, dat niet zozeer de
verdiensten van zijn roman beschouwt, maar
wel veronderstelt, dat zijn werk grotendeels

bestaat uit authentieke memoires van een
guerillero, die de auteur vervolledigd en
bewerkt heeft.
De derde en laatste periode omvat de auteurs,
die gevormd werden in de tijd, onmiddellijk
volgend op de revolutie. Op die wijze konden
zij wel enige afstand nemen tegenover
de historische en sociale gevolgen, die de
bloedige jaren met zich brachten, maar toch
bleef het emotioneel geladen klimaat van
de revolutie bestaan. Zij pasten reeds zekere
technische vernieuwingen toe onder invloed
van auteurs als Joyce en Dos Passes. In feite
markeerden zij de overgang van de
karakteristieke stijI van de roman van de
revolutie naar deze van het naderend
universalisme. Zij behoren nog steeds tot
de literaire actualiteit, hoewel zij niets
werkelijk nieuws of persoonlijks hebben bij
te voegen aan hun vroeger werk. Wij citeren
Augustin Yaiiez (Al filo del agua), Mauricio
Magdaleno (El resplandor) en Jose Revueltas
(Los dias terrenales en zijn verhalenbundel

Dios en la tierra).
De revolutie heeft inderdaad een duidelijk

merkteken gedrukt op onze literatuur; tal van
auteurs en talrijke werken werden niet vermeld
in dit artikel. De revolutie heeft alle
artistieke uitingen van het land geraakt.
Zij leverde vooral een liberaliserend en
verklarend effect op. Wij citeren hier de
Spaanse kunstcriticus Jose Maria Moreno
Galvan : de Mexicaanse revolutie is veel meer
dan een burgeroorlog : zij is, strict genomen,
de geboorte van de Natie.
Octavio Paz raakt de kern van het probleem:
de Mexicaan, die op zoek gaat naar zichzelf
en die zichzelf wil vinden in een absolute
klaarte. De Mexicaan zoekt zijn wortels,
een verloren paradijs, een eerste waarheid.
De herinnering aan zijn oude en schitterende
cultuur werd uitgewist gedurende bijna
vierhonderd jaar en nu kost het ontzaglijke
moeite en werk om die terug te vinden.
En, op deze terugweg naar het verleden,
beloeren hem verrassingen en gevaren...
Samenvallend met deze periode neemt
Mexico, in de wereld van de letterkunde,
deel aan het universalisme, dat in de mode
is. Maar tevens duiken ook , de heimatschrij,

Octavio Paz

Het is beter dat de Indiaan de hemel
vraagt
Hem zijn leven te nemen
want hij is beter dood,
Dan hoeft hij niet meer te li/den.
(volkslied/e)
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vers op met hun bagage : de flare, trotse
Indiaan, e.d.m. En men .gaat ,dit zolang
vergeten wezen nu misbruiken; men
bekommert zich niet zozeer om zijn werkelijke
problemen, maar wel om zijn 'typisch'
voorkomen, Wij vervallen in folklore en
lokale kleur. Weinig tijd later echter zullen
de werkelijke problemen van de lndiaan
aan bod komen bij auteurs, die wij straks
zullen vermelden.
In elk geval vindt men tijdens deze periode
een figuur terug, die merkelijk boven alle
andere uitsteekt : Juan Jose Arreola, die
zich de nieuwe technieken volkomen eigen
maakt en die een oeuvre schept, vol van
verbeelding, gevat in een fijne, kunstzinnige
vorm. Zijn verhailen werden voor ,het eerst
in 1952 gepubliceerd en tien jaar later in
een definitief volume gebundeld. Al die
jaren blijft zijn werk fris en nieuw. Men
situeert hem qua stijl dicht bij de Argentijn
Jorge Luis Borges en daar is wel red'en toe,
maar Arreola iheeft de verdienste zijn
ogen niet te sluiten voor de moeilijkheden
van de sociale realiteit, die hem omgeeft.

Subtiel als ze is, omwonden door de zeer
complexe magie van zijn melodieuze en
precieze stijl, toch kan men zijn kritische
houding gemakkelijk lezen uit de context van
zijn werk.
In de vijftigerjaren verschijnen de schrijversanthropologen. Een aantal van hen —
anthropoloog van beroep — dringen de
literatuur binnen en nemen de Indiaan als
onderwerp. Zij bezitten niet alien grote
literaire waarde, maar hun inbreng in de
zoektocht naar zichzelf is merkwaardig.
Na de verhalen van ide ongelukkige Francisco
Rojas Gonzalez (El diosero), vullen zij
bladzijden en bladzijden met beelden uit een
wereld, die niet scheen te bestaan. Juan
Perez Jolote van Ricardo Pozas, Los hombres
verdaderos van Carlo Antonio Castro, Balisin
Canan van Rosario Castellanos, Cuentos
chiapanecos van Heraclio Zepeda,
vertegenwoordigen een wereld apart,
fascinerend en zeer levendig.
Hier wil ik er de aandacht van de Europese
lezer wel op vestigen, dat onze literatuur niet
alleen maar revolutie, lndiaan en folklore

is. Misschien ziet men Mexico teveel
doorheen een en dezelfde bril : de exotische.
Dit is ongetwijfeld te wijten aan het feit,
dat wij ons aanvankelijk hebben moeten
afkeren van de Europese vormen en zelfs
gebruiken, ten einde onszelf te kunnen zien,
maar dit wil niet zeggen, dat wij moeten
vastgebonden blijven aan ons onmiddellijk
of verder verleden. De komst van de
nieuwe tijd, de hedendaagse, deze die
men de magisch-realistische genoemd
heeft, betekent dat wij onze plaats opnieuw
hebben ingenomen in het internationaal
concert. Maar nu op een gans verschillende
wijze : wij 'willen niet meer copieren, wij
imiteren niet meer , de Franse nouveau roman,
mach de Italiaanse, noch ,de jonge Duitse
roman, zoals in het verleden wel eens
het geval is geweest. Van nu of aan vat
de Mexicaanse schrijver de wereld aan op
een persoonlijke wijze, verlost van het dode
gewicht, dat hij zoveel jaren gedragen heeft.
Het was precies tijdens de vijftigerjaren,
dat de letterkunde, waarvan daarstraks
sprake, een aanvang nam. De produktie,
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onmiddellijk eraan voorafgaand, had de rug
toegekeerd, aan al wat revolutie, heimat en
verleden betekende. Men had getracht — op
een slechte wijze en overhaast — een
grootstadsroman te realiseren, zomaar, en
zonder enige basis : een 'dolce vita'-Mexico,
op maat van gelijk welke Europese
stad, zonder binding met het verleden.
Men heeft vanzelfsprekend ,gefaald. Een
onvermijdbaar determinisme verplicht ,de
Latijns-Amerikaanse schrijver, stap voor stap,
de sociale werkelijkheid te volgen, die
hem omringt. En bij hen, die naar de stad
konden gaan zonder het verleden te
vergeten, ontstond de grote roman van onze
dagen.
Juan Rulfo vormde de overgang. Hij steunde
op het perspectief van zijn generatie —
deze van de vijftigerjaren — om de
revolutionaire beweging te zien en al haar
gevolgen. En hij wou niet afstappen van het
oorlogsthema (El Ilano en llamas). Hoewel hij
zijn kritiek niet spaart, toch is zijn
aanwezigheid naast de onterfde en de
stiefmoederlijk behandelde van groter belang
dan zijn bloedige held Pedro Zamora (een
fictieve broer van Rodolfo Fierro van
Guzman). En de taal ? Bij Rulfo 'heeft zij
reeds de grenzen overschreden, die ihaar
beknelden; zij mondde vrankweg , uit in
een populaire taal — zelfs al is het deze
van de Bajio-streek — ten einde een
kabalistische wereld uit te drukken, een
soort cijfertaal, waarin wij evenwel de weg
niet verliezen. Zijn hoogtepunt is Pedro
Paramo. Als wij deze roman 'aan de
binnenkant' beschouwen, zonder universa-
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cultuur van
van de
de armoe'.
En,
En,anderzijds,
anderzijds,de
de ingewikkel,dheid
ingewikkeldheid van
van de
de
structuur,
stijl,
structuur,de
deverscheidenheid
verscheidenheid van
van stijl,
het
het zoeken
zoeken naar
naar nieuwe
nieuwe wegen,
wegen, de
de
inspanning
inspanningom
omde
detaal
taalte
te beheersen,
beheersen, om
om

: zij
ze te
te hersmeden
hersmeden:
zij moet
moet afgebroken
afgebroken
en opnieuw gevormd
en
gevormd worden
worden tot nieuwe
nieuwe
symbolen.
Tot aan
aan Fuentes
Tot
Fuentes heeft
heeft het
het verhalend
verhalend proza
proza
van Mexico
van
Mexico zich
zich gevoed
gevoed met
met fragmenten,
fragmenten, in
in
overeensicemmingmet
metde
de mode
mode en
en met behuip
overeenstemming
behulp
van elementen,
van
elementen, die
die binnen
binnen handbereik
handbereik
lagen : men
lagen:
men heeft het
het portret
portret van
van de
de revolurevolutionair geschilderd
geschilderd op alle
tionair
alle mogelijke
mogelijke wijzen,
wijzen,
men heeft de Indiaan
men
Indiaan teruggehaald uit
uit
eeuwen vergetelheid,
vergetelheid, men
men heeft
heeft de bourgeois
eeuwen
bourgeois
getoond in
getoond
in zijn
zijn amusementjes,
amusement jes, kortom,
kortom,
men heeft
heeft de
men
de aanwezigheid
aanwezigheid van
van Mexico
Mexico
in fragmenten
fragmenten gehakt
gehakt en
en het
het totaalbeeld,
in
totaalbeeld, het
het
geheel, weggeworpen.
Om die
die reden
reden was
was het
geheel,
weggeworpen. Om
het
La región
regiOn más
mas transparente
verschijnen van
verschijnen
van La
zo verrassend;
verrassend; noch
noch ,de
de lezer,
zo
lezer, noch
noch de
criticus waren
waren iets
iets dergelijks
criticus
dergelijks gewend.
gewend. Maar
Maar
er bleek
bleek niet
niet veel
veel tijd
tijd nodig
nodig om
om zich
zich van
van de
er
verrassing te
te herstellen.
herstellen. Ook het buitenland
verrassing
buitenland
antwoordde dadelijk:
dadelijk : de
de vertaling
antwoordde
vertaling van
van
Fuentes in
in praktisch
praktisch alle
alle Westerse
Westerse talen
Fuentes
verhaastte in
in grote
grote mate
mate de erkenning
verhaastte
erkenning
en de
de studie.
en
studie.
Wijstaan
staanhier
hier dus,
dus, op
op literair
literair gebied,
gebied, voor
voor
Wij
een tijdperk
van volwassenheid:
voiwassenheid : synthese
een
tijdperk van
in een
een grootstadsroman,
met ancestrale
in
grootstadsroman, mét
wortels, maar
maar mét
meteen
een universele
universele visie.
visie.
wortels,
Na Fuentes
Fuentes treedt
treedt vanzelfsprekend
vanzelfsprekend een
een
Na
interessante nieuwe
nieuwe generatie
generatie aan.
interessante
De voornaamste
voornaamste auteur
auteurervan
ervanisis misschien
De
misschien
De anderen
anderen -—
(Los albafiiles).
albafilles). De
Vicente Leiiero
Lefiero (Los
Vicente
Juan Garcia
GarciaPonce,
Ponce,José
Jose de
de la
Juan
la Colina,
Colina,
Jorge Ibargüengoitia
lbarguengoitia- — hebben
hebben ofwel
ofwel niets
niets
Jorge
nieuws aangebracht,
aangebracht,ofwel
ofwelzijn
zijnzij
zijte
te zeer
zeer
nieuws
onze tijdgenoten,
tijdgenoten, om
om ons
ons toe te
onze
te I,aten
laten met
de vereiste
vereiste afstand
afstand hun
hun werk
werk te
te beoordelen.
beoordelen.
de
149
149
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MEXICO
Julian Carrillo
Carrillo
Julián

,

Mexico
Mexico is een
eenzeer
zeerdynamisch
dynamisoh land,
land, in
in voile
volle
expansie,
expansie, en
envaart,
vaart, op
opmuzikaal-technisch
muzikaal-technisch
gebied,
e meest
gebied, mee
mee in
in , d
de
meestvooruitstrevende
vooruitstrevende
stromingen.
stromingen. Bovendien
Bovendien —
- en
enidit
,dit isisbelangrijk
belangrijk
—
- ontstond
ontstond er
erinin1895
1895de
demicrotonaliteit.
microtonaliteit.
Dit
Dit tijdstip,
tijdstip, dat nu
nu reeds
reeds ver
ver achter
achter ons
onsligt,
ligt,
luidde
luidde de
de ibelangrijkste
belangrijkste beweging in,
in, die
die ons
ons
land
land kende
kende wat
wat de
deavantgarde
avantgardemuziek
muziek
betreft.
betreft. Julian
Julián Carrillo,
Carrillo, tot
tot aan
aan zijn
zijn dood
doodin
in1965
1965
(hij
(hij was toen
toen 90
90 jaar)
jaar) beschouwd
beschouwd als
alside
de
deken
deken van
van , de
de Mexicaanse
Mexicaanse musici,
musici, was
was zonder
zonder
twijfel
twijfel een
een voorloper
voorloper en
eneen
eenhelderziende,
helderziende,
ver
ver vooruit
vooruit op
opzijn
zijntijd.
tijd.De
Dedirecteur-generaal
directeur-generaal
voor
voor muziek
muziekbij
bijde
deUNESCO,
UNESCO,Heitor
HeitorCorrea
Correa
de
de Azevedo,
Azevedo, noemde
noemdehem
hemooit
ooit'de
'dejongste
jongste
musicus
musicusvan
vanAmerika'
Amerika' en
endezel
dez9)titel
titel verdiende
verdiende
Carrillo
Carrillo beslist.
beslist.
Omdat
Omdat hij
hij een
een spil
spil isisvan
vande
demuzikale
muzikale
beweging
en
het
muzikaal
leven
beweging en het muzikaal levenvan
vanhet
het
moderne
moderneMexico
Mexicoen
enomdat
omdatanderzijds
anderzijdszijn
zijn
werk
werk internationaal
internationaal peil
peil bereikte
bereiktetijdens
tijdensde
de
jongste
jongstetwintig
twintigjaar,
jaar,kunnen
kunnenwij
wijbier
hierniet
niet
buiten
buiten een
eenbondige
bondigelevensbeschrijving.
levensbesohrijving.
In
In 1895,
1895, toen
toen hij
hij leerling
leerling was
wasaan
aanhet
het
Nationaal
Nationaal Muziekconservatorium,
Muziekconservatorium, deed
deedhij,
hij,
gefascineerd
gefascineerden
enbezeten
bezetenom
om ,de
dewetten
wetten van
van de
de
akoestiek
akoestiektetedoorgronden,
doorgronden,een
eenproefneming.
proefneming.
152
152

Dit experiment
leidde hem
hem naar
naar het
het beheersen
beheersen
Dit
experiment leidde
de zestiende
zestiendetonen.
tonen.Hij
Hij was
wastoen
toentwintig,
twintig,
van de
van
in de
de bloei
bloei van
van zijn
zijn jeugd
jeugd en
enzijn
zijnintuitieve
intuïtieve
in
ontvankelijke geest liet
liet hem
hem toe,
toe,door
en ontvankelijke
door
de eenvoudige
eenvoudigeformulering
formulering van
van een wet,
wet, een
een
de
verblindende wereld
wereldvan
vanklankmogelijkheden
klankmogelijkheden
verblindende
open
open te
te stellen.
stellen.
Maar in
in 1895 werd
werd de
de muziekwereld
muziekwereld beheerst
beheerst
Maar
en ingesloten
ingesloten door
doorhet
hetwerk
werk van
van de
de genieen
genieën
en
van het
het klankensysteem
klankensysteem en
en niemand
niemand voelde
voelde de
de
van
behoefte om
om een
eenuitweg
uitweg te
tezoeken,
zoeken,wat
wat
behoette
wél het
het geval
geval isisbij
bijonze
onzehedendaagse
hedendaagse
wel
musici, die
diein
inde
detwaalftonentechniek
twaalftonentechniek
musici,
onvoldoenderuimte
ruimte vinden
vinden om
om zich
zich volledig
volledig
onvoldoende
uit
uit te
te , ddrukken.
rukken.
Julián Carrillo
Carrillo studeerde aan
aan twee
twee van
van de
de
Julian
hoogst aangescbreven
aangeschrevenen
enstrenge
strengemuziekmuziekhoogst
conservatoriavan
vanEuropa
Europa:
'ditvan
vanLeipzig,
Leipzig,
conservatoria
: 'dit
waar hij
,hij de
detitels
titelsverwierf
verwierfvan
vancomponist,
componist,
waar
violist en
enorkestleider,
orkestleider,en
endat
datvan
vanGent,
Gent,waar
waar
violist
hij zijn
zijn vioolkennis
viool kennisvervolmaakte
vervolmaakte onder
onderde
de
hij
leiding van
vanAlbert
AlbertZimmer,
Zimmer, de
deuitverkoren
uitverkoren
leiding
leerling van
van Ysaye.
Ysaye. Hij
Hij won
won in
in Gent
Genteen
een
leerling
eersteprijs
prijs met
metonderscheiding
ondersoheiding in
in de
de
eerste
Internationale Wedstrijden,
Wedstrijden, en idit
dit met
met de
de
Internationale
eenparigheidder
derstemmen.
stemmen.
eenparigheid
Verder speelde
speeldehij
hijBrie
'drie jaar
jaar als
alseerste
eersteviolist
violist
Verder

in het
het orkest
orkest van
van Gewandhaus,
Gewandhaus,gedirigeerd
in
gedirigeerd
door Arturo
Arturo Nikisch.
Nikisch.
door
Tijdens deze
deze periode
periodevormde
vormdehij
hij zijn
zijn
Tijdens
gedisoiplineerde
geest
en
verwierf
hij de
de
gedisciplineerde geest en verwierf hij
nodige kennis
kennis om
om een
eenhervormingscampagne
hervormingscampagne
nodige
aan te.
te vatten
tegenover ,deklassieke
klassieketheorieen.
theorieën.
aan
vatten tegenoverde
Trouwens, gedurende
gedurende alalIdeze
deze jaren
jaren van
van
Trouwens,
beroepsactiviteit binnen
binnen de
detraditionele
traditionele
beroepsactiviteit
perken, was
hij steeds
steeds bezield
bezield door
door de
deidee
idee
perken,
was hij
van vernieuwing,
vernieuwing, die
die hij
hij zag
zagininde
deverovering
verovering
van
van zijn
zijn nieuwe
nieuweklanken.
klanken. Hij
Hij gaf
gafde
deleiding
leiding
van
het Nationaal
Nationaal Symfonisch
SymfonischOrkest
Orkesten
en
van het
van
van bet
het Conservatorium
Conservatorium op,
op, evenals
evenalszijn
zijn
van
functie als
als leider
leidervan
vande
decomponistenklas,
componistenklas,
functie
ten einde
eindezich
ziohvolledig
volledigtetekunnen
kunnenwijden
wijdenaan
aan
ten
de studie
studie en
en de
deoplossing
oplossingvan
vande
demoeilijke
moeilijke
de
problemen van
van de
demicrotonaliteit.
microtonaliteit.Zijn
Zijnwerk
werk
problemen
betitelde
hij:
'Theorie
en
Systeem
van
de
betitelde hij : ' Theorie en Systeem van de
toon 13'.
13 '.Deze
Dezeuitdrukking
uitdrukking verraste
verraste de
de
toon
musici, omdat
omdatvoordien
voordien theoretisch
theoretischvaststond,
vaststond,
musici,
dat de
demuziek
muziekslechts
slechtstwaalf
twaalfgelijkmatige
gelijkmatige,
dat
toonafstandenbezat
bezatbinnen
binnenhet
hetoctaaf.
octaaf.Welke
Welke
toonafstanden
naamzou
zou men
menkunnen
kunnen geven
geven aan
aan een
een
naam,
systeem, ,dat
dat vender
verder ging
ging dan
dan deze
dezetwaalf
twaalf
systeem,
tonen en
endat
dattegelijkertijd
tegelijkertijdnieuwe
nieuwehorizonten
horizonten
tonen
openen?
Welke isisde
detoon,
toon,die
dievolgt
volgt
zou openen
zou
? Welke
opde
detwaalfde
twaalfde?
Zondertwijfel
twijfelde
dedertiende
dertiende!
op
? Zonder
!
,

Harp
met 166
16" toon.
toon.
Harp met

Met betrekking
betrekking tot
microtonaliteit
Met
tot deze
deze microtonaliteit
dienden er verscheidene
verscheidene problemen
problemen opgelost
opgelost
dienden
worden door
doorJulian
JuliánCarrillo
Carrillo ::
te worden
1.
Het bouwen
bouwen van
van instrumenten
instrumenten om
om deze
deze
1. Het
nieuwe tonen
tonen voort
voort te brengen.
brengen.
Voor
Voor zijn
zijn concerten
concerten in
in 1924
1924 en
en 1925
1925 construconstrueerde
vierde tonen,
eerde hij
hij gitaren
gitaren in,
in. vierde
tonen, kleine
kleine
fluiten in
in achtste
achtste tonen
tonen en
en harpen
harpen inin
fluiten
zestiende tonen.
tonen. Hij
Hij zette zijn
zijn opzoekingen
opzoekingen
zestiende
steeds
steedsverder
verder door
door en
en verwezenlijkte
verwezenlijktevijftien
vijftien
piano's. Elk
Elk van deze
dezeinstrumeninstrumenverschillende piano's.
ten kan
kan een
een type-instrument
type-instrument genoemd
genoemd worden,
worden,
hoewel het
het uiterlijke
uiterlijke en het
het klavier
klavier hun
hun
gewoon uitzicht
uitzicht 'behouden.
behouden. Maar
Maar 'het
het
harpraam,
de lengte
lengte van
van de
de snaren,
harpraam, de
snaren, de
de
grootte en
en het
het gewicht
gewicht van
van de
deihamers
hamerswerden
werden
zodanig bestudeerd,
bestudeerd, ,dat
vierde',
dat zij derde, vierde,
vijfde,
zesde, zevende, achtste,
vijfde, zesde,
achtste, negende,
negende,
dertiende, veertiende,
veertiende,
eltde, twaalfde,
twaalfde, dertiende,
tiende, elfde,
vijftiende
en zestiende
vijftiende en
zestiende tonen
tonen voortbrengen.
voortbrengen.
Samen kunnen
kunnen deze piano's
piano's het
hetortgelooflijk
ongelooflijk
achthonderd negentien
verschillenaantal van achthonderd
negentien verschillende
de tonen
tonen in
in e'en
één octaaf
octaaf weergeven.
weergeven. Kan
Kan
zich nog
nog grotere
grotere rijkdom
ri}kdom voorstellen
voorstellen?
men zich
?
Buiten deze piano's,
piano's, die de
de basis
basisvormden
vormden
Buiten
de verwezenlijking
verwezenlijking van
nieuwe
voor de
van een nieuwe
klankenwereld, construeerde Carrillo
Carrillo harpen,
harpen,
kiankenwereld,

gitaren,
door middel
middel van
van nieuwe
nieuwe
gitaren, p'iccolo's
piccolo's en door
methodes paste
paste hij
hij houten of
of metalen
metalen
te
blaasinstrumenten
blaasinstrumentenaan
aanom
om ze
ze geschikt te
maken
van vierde,
vierde, achtste
achtste
maken tot het
, het spelen van
en zestiende
zestiende tonen.
tonen.
Daarbij
Me'xicaanse
Daarbij kreeg
kreeg hij
hij medewerking
medewerking van
van Mexicaanse
Baudello Garcia
Garcfa voor de
de gitaren,
gitaren,
musici,
musici, zoals Baudello
Refugio Centeno
de blaasinstrumenten
blaasinstrumenten
Refugio
Centeno voor de
Federico Buschman
Busohman voor de
de piano's.
piano's.
en Federico
2. De
De wijze
wijze om
om deze nieuwe
nieuwe tonen
tonen aan
aan te
te
2.
duiden.
schrijftaal is zeer
zeeringewikkeld,
ingewi1kkeld,
De muzikale schrijftaal
doo~dat ,de
gebruikte tekens
steeds aangevuld
aangevuld
doordat
de gebruikte
tekens steeds
werden door
jaren heen. Toen
Toen men
men in
in de
de
werden
door de jaren
1800 eeuw , h
het
van de
detwaalf
twaalf gelijke
geli}ke
18de
et systeem van
afstanden invoerde,
het gevolg
gevolg hiervan
hiervan
afstanden
invoerde, was
was het
evenwel, dat
men deze
deze zogenaamde
zogenaamdediatoniek
diatonie'k
evenwel,
dat men
basisschaal ging
ging beschouwen,
beschouwen, die
die
als basisschaal
enke·le fysische
fysischebetrekking
betrekking heeft
heefttot
tot
geen enkele
dit syste'em.
heen zeven
zeven tonen,
tonen,
dit
systeem. Deze
Deze schaal heeft
waarvan de
waarvan
de namen
namen do,
do, re,
re, mi,
mi, fa,
fa, sol,
sol, la en sis,i
zijn in
0 E FG
zijn
inde
de Latijnse
Latijnselanden
landenenenABC
ABCDEFG
si~kruis in
in de
de Germaanse
Germaanse
H voor
plus H
voor de si-kruis
landen; daaraan
een
landen;
daaraanheeft
heeft men
men dan
dan nog een
ree'ks exclusieve
exclusieve tekens
tekens toegevoegd
toegevoegd
hele reeks
om de tussentonen
tussentonen aan
aan te
te duiden,
duiden, wat
wat het
het
om
wel erg
erg bemoeilijkt.
bemoeilijkt.
lezen wel

Toen
Julián Carrillo
Carrillo de
schrijfwijze van de
de
Toen Julian
de schrijfwijze
zestiende
tonen wilde
wilde vastleggen,
vastleggen,verwierp
verwierp
zestiende tonen
hij
onvoldoende.
hij het
het traditionele
traditionele systeem
systeem als onvoldoende.
Hij
alle
Hij dacht
dacht meteen
meteen aan
aan cijfers
cijfers en
en loste alle
problemen
vernuftige en
logische wijze
wijze
problemen op
op vernuftige
en logische
op. Met
Met het
het door
door Carrillo
Carrillo uitgevonden
systeem
uitgevonden systeem
kan
men alle tonen
tonen neerschrijven,
neerschrijven, vanaf de
de
kan men
halve tot gelijk
gelijk welke
welke andere
andere breuk
breuk van
van
de toon
toon of
of het
het octaaf.
octaaf.
3.
De composities.
composities.
3. De
Julián Carrillo
muzikale
Julian
Carrillo schreef
schreef bij
bij de honderd muzikale
composities
in derde,
derde, vierde,
vierde, vijfde,
vijfde, achtste
achtste
composities in
zestiende tonen
tonen:
symfonieën, symfonische
symfonische
en zestiende
: symfonieen,
concerti voor viool,
en
gedichten, concerti
viool, cello en
kamermuziek zoals
kwartetten, sonates
piano, kamermuziek
zoals kwartetten,
sonates
voor viool
cello, koorwerken
koorwerken en
missen
voor
viool en cello,
en missen
voor solisten. Tal
Tal van
van deze
deze werken
werken werden
werden
voor
ten gehore
gehore gebracht
gebracht in
in grote
grote
reeds ten
muziekcentra, zoals Mexico,
Mexico, New
NewYork,
York,
muziekcentra,
Philadelphia en, wat
wat Europa
Europa betreft,
betreft, Parijs,
Parijs,
Philadelphia
Luxemburg en
steden.
Brussel, Luxemburg
en nog
nog andere steden.
Een groot aantal
aantal bekende kunstenaars
kunstenaars en
en
Een
dirig'enten hebben
composities uitgeuitgedirigenten
hebben deze composities
zoals Leopold
Leopold Stokowski,
Stokowski, Louis
Louis de
de
voerd, zoals
Forment, Yves
Prin, Chevreux;
Chevreux; onder de
de
Forment,
Yves Prin,
so'listen vermelden
vermelden wij
wij Henryk
Henryk Szeryng,
Szeryng, Annik
Annik
solisten
Simon, Reine
Reine Flachot,
Flachot, Robert
Robert Gendre,
Gendre,

Partituur in 4e, 8e on
16e toon van
Julian Carrillo
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Jean-Pierre Rampal e.a.m. en wij vergeten
bijna het koor van muziekleraars te Pari js,
o.I.v. Robert Blot. Philips bracht Carrillo op de
grammofoonplaat, in een uitvoering met
beroemde solisten en het symfonisch orkest
Lamoureux.
'

Door de cijfers met de tonen te assimileren en
ze op de toonladder toe te passen, kwam
Carrillo tot een buitengewone muzikale
procedure, zoals deze, die hij 'muzikale
metamorfose' heette, door middel waarvan
het mogelijk is gelijk welik werk te transformeren (niet transponeren !) zonder de
verhouding tot zijn toonafstanden te
beInvloeden. Met zijn cijfers bereikte hij
eveneens datgene, wat hij de 'klankrekenkunde' noemde, d.w.z. dat er in elke numerieke
hoeveelheid, muziek vervat zit.
Door zich van de waarschijnlijkheidsrekening
te bedienen, bewees hij, op absolute en
objectieve wijze, dat elke melodisohe of
harmonisohe combinatie mogelijk is met
de twaalf traditionele tonen. Door deze
werkwijze toe te passen op de negen
tussentonen,
derde, vierde of gelijk
welke andere breuk, bekomt men werkelijk
een muzikale oneindigheid. Door het gebruik
1 RA

van zijn schrijfwijze bereikt men een haast
ondenkbare eenvoud voor de voornoemde
omzettingen, voor het vormen van de
toonladders en de grafische voorstelling van , de
meest , gewaagde harmonische combinaties.
In de muzikale werken van Julian Carrillo, zelfs
in deze, gebaseerd op de twaalf klassieke
tonen, gebruikt hij ongewone werkmethodes,
zoals nieuwe akkoorden, nieuwe toonladders,
natuurlijke gamma's, die volgen op de
produktievolgorden van de harmonische en
bij de snaarinstrumenten wendthij combinaties
aan van dubbele en , drievoudige harmonische,
zoals ze niet meer gebruikt werden sedert
Paganini.
In 1926 speelde men zijn 'Sonata Casi
Fantasia', onder het patronaat van de Liga
van Componisten te New York. Deze
uitvoering kende universele weerklank. Over
heel de wereld wijdden tijdschriften er
artikels aan en een van deze kronieken werd
opgenomen in het belangrijke boek over de
Arabisch.e muziek van baron D'Erlanger.
Te Mexico City vormde Carrillo in 1930 een
volledig symfonisch orkest, waarin alle
instrumenten, zowel de snaren als de blazers,
van vierde tot zestiende tonen konden

voortbrengen.
Hij schreef twaalf .boeken over muzikale
techniek en onderzoekingen. De Franse Radio
en Televisie vereerde hem in 1968 door hem
op te nemen in de serie ' De mens en zijn
muziek', waarin voordien reeds figuren
werden belicht als Rameau, Monteverdi,
Bark* en Debussy. In zijn boek ' Muziek
voor ons' betitelde Leopold Stokowski
Julian Carrillo als 'de grote eenzame van
Amerika', waarmee hij vanzelfsprekend
bedoelde, dat Carrillo een unicum was.
Mexico was, heel zijn gesohiedenis door en
nu nog, steeds, zeer interessante musici rijk,
die de universele stromingen niet uit de
weg gingen. I ,ndien wij er enkelen citeren,
waarvan ,het iwerk zich situeert rond de
vijftigerjaren, dan moeten wij ons beperken tot
de belangrijksten :

Carlos Chavez :
componist met zeer grote
faam; oeuvre van wereldformaat; bekleedde
gedurende twintig jaar de functie van
directeur van het Nationaal Instituut voor
Schone Kunsten en van het Nationaal
Symfonisch Orkest. Zijn werk, waarvan
talrijke opnamen werden gemaakt, vertoont de
kenmerken van de enkele jaren terug
overheersende stip, het nationalisme, d.w.z.
het opnemen van folkloristische thema's on
instrumenten; Chavez wendde er zelfs
aan van vOOr-Spaanse oorsprong.

Carlos Jimenez Mabarak : studeerde in
Mexico en Europa. Zijn werk wijst op een
tendens tot het 'klassieke, zelfs in zijn
meest recente composities. Hij gebruikt in
enkele stukken ook folkloristische melodieen,
die hij op zeer originele wijze ontwikkelt. De
volheid van zijn muziek is welbekend. Hij
hield het ook een tijd bij de twaalftonige
muziek.

Luis Sandi Meneses: schreef verscheidene
muziektheoretische werken; was stichter van
de Opera der Schone Kunsten en lid van
het Internationaal Congres van , de Muziek.
Stichter en dirigent van het Madrigaal ,koor, dat
in binnen- en buitenland steeds beschouwd
werd als subliem. Cultiveerde vurig het
nationalisme in zijn muziek, maar leidde
in zijn later werk ook de rijke taal van de
Oosterse en Indische culturen binnen.

Joaquin Gutierrez Heras : Directeur van de
Universiteitsradio. Hij promoveerde aan het
conservatorium to Mexico en studeerde
to Parijs (met Jean Rivier en Olivier Messiaen)
on to New York aan de Julliard-school
(met steun van de Rockefeller Stichting),
Hij schreef orkestwerken en kamermuziek;
in verscheidene filmpartituren probeerde hij
het met concrete muziek.

Rodolfo Halfter : werd in Spanje geboren en
doorliep, als componist, een zeer gevarieerde
ontwikkeling. Zijn werk, zowel symfonisch
als lyrisch, werd in Mexico on in Zuid- on
Noord-Amerika uitgevoerd. Legt als leraar
een zeer grote activiteit aan de dag on
verzorgt muziekrubrieken in verscheidene
tijdschriften en weekbladen. In ihet algemeen
kan men wel zeggen dat zijn muziek, hoewel
ze zich vanaf 1954 in een atonale taal
uitdrukt, nog in overeenstemming is met
de eisen van de neo-klassieke beweging uit
de eerste helft van deze eeuw.

Eduardo Mata : studeerde in de muziekwerkplaats, in 1930 door Carlos Chavez
opgericht in het conservatorium; genoot aldus
een zeer stevige academische vorming.
Als onderdeel van zijn studie moest hij
studies on werken schrijven in stijlen,
gaande van het preclassicisme tot de
hedendaagse; hij deed dit uitmuntend.
Zijn muziek bezit een liberale taal, die zich
onderscheidt door een zeer kleurig timbre
en een steeds weerkerende bezorgdheid voor
contrasten. Het is niet mogelijk hem to
rangschikken in een van de bestaande
hedendaagse stromingen.
,

Bias Galindo : leerling van Carlos Chavez;
won internationale prijzen. In zijn werk vallen
twee perioden to onderscheiden : de eerste
stemt overeen met het Mexicaans muzikaal
nationalisme, de tweede met het neoklassicisme.
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Jose Sabre Marroquin : wordt beschouwd
als een van de belangrijkste componisten
en orkestleiders van Mexico. Zijn ' Zeelied '
en ' Nocturne' worden aangezien als
klassieke volksliederen in de Mexicaanse
muziek. Zijn 'Wiegelied aan Patricia' — dat
over heel de wereld gespeeld wordt — en zijn
' Studie in Tertsen ' worden zeer hoog
aangeslagen in de klassieke Mexicaanse
muziek.

Hector Quintanar : behoort tot de jongere
generatie. Hij bouwde zich reeds een
interessante loopbaan op, o.m. door het
coOrdineren van het Festival van de
Hedendaagse Muziek en van al de muzikale
aspecten, die de negentiende Olympische
Spelen in Mexico City met zich brachten.
Realiseerde te New York en te Parijs
verscheidene studies van elektronische en
concrete muziek. Dit jaar wordt op zijn
initiatief een laboratorium voor deze
disciplines opgericht aan het Nationaal
Mexicaans Conservatorium. Zijn evolutie als .
componist doorliep verschillende richtingen :
tonalisme, modaliteiten, chromatisme,
polytonaliteit en seriele muziek. Sedert 1965
schrijft hij zijn werken binnen de vooruitstrevende stromingen in de muziek, te meer, ,daar
hij een van de musici is, die geInteresseerd
zijn in het gebruik van de gemetamorfoseerde
'Carrillo'-piano's en in de ontdekking van
de onbeperkte mogelijkheden van de
toekomstmuziek.
Manuel Enriquez : avantgardistisch componist;
wordt evenwel nu geboeid door de problemen,
waarvoor iemand wordt gesteld, die een
nieuw werk, uiteraard met nieuwe uitdrukkingsmiddelen gecomponeerd, beluistert.
Bediende zich van de twaalftonige en
seriele technieken, maar hield niet strict
vast aan een of ander stereotiep system,
zodat hij tot rijpheid kwam in een
persoonlijke stijl, waarin nieuwe technische
hulpmiddelen hem dienen als arbeidsmateriaal of uitdrukkingsmiddelen. Hij
studeerde viool te Guadalajara, onder maestro
Ignacio Camarena en compositie te
Morelia, onder maestro Miguel Bernal
Jimenez. Hij speelde zes jaar viool in het
Symfonisch Orkest van Guadalajara en
volgde, dank zij een studiebeurs van het
Staatsdepartement van de U.S.A., een
vervolmakingscursus aan de Juillard-school te
New York. In 1956 behaalde hij de prijs
voor compositie op het Festival van
Tanglewood (Mass., U.S.A.), met zijn oktet
voor blaasinstrumenten. Sedert zijn terugkeer
naar Mexico, in 1959, was hij !eider van de
tweede violen in het Nationaal Symfonisch
Orkest en leverde reeds verscheidene
bewijzen van zijn begaafdheid als componist.
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Henrijk Szeryng (links) in gezelschap
van Julian Carrillo

Jose Antonio Alcaraz : is een jong componist,
die in Mexico en Europa gestudeerd heeft
bij de beste leraars. Hijzelf zegt over zijn
werk dat , hij „binnen een hedendaagse postseriele taal, gebruikmaakt van toevallige
en ook elektronische hulpmiddelen, maar met
een ' ,herziene ' situatie. Het is geen muziek
op zijn Boulez' en nog minder op zijn
Stockhausen's, in wie ik niet geloof, maar
veeleer gaat mijn muziek in de richting van
Maurice Kagel, Marius Constant en Henze. lk
geloof in het gebruik van zekere types van
melodische delen en mijn voornaamste
interesse gaat naar geensceneerde muzikale
werken."

Francisco Savin : Voornaamste werken :
'Quetzalcoatl', een gedicht voor verteller en
orkest (1957), ' Metamorfose ' voor orkest
(1962), ' Plastische vormen ' voor kwintet van
blaasinstrumenten (1963), ' Drie lyrische
gedichten voor zang en kamerensemble
(1965) en ' Symfonie met elektronisch orgel'
(1968).
Maestro Savin, nu directeur van het Nationaal
Muziekconservatorium, is zeer levendig
geInteresseerd in de technische basis van
Julian Carrillo's theorie en hij heeft piano's
met derde, vierde en zestiende tonen in het
conservatorium gebracht, opdat zowel
leraars als leerlingen nut zouden kunnen
trekken uit deze bronnen van kiankenmateriaal.
De muziekafdeling van het Nationaal
Instituut voor Schone Kunsten organiseert
jaarlijks twee seizoenen van 16 tot 20
concerten (in twee beurten) met het Nationaal
Symfonisch Orkest, waartoe dan ook de beste
nationale en internationale solisten en
dirigenten uitgenodigd worden. Verder
een reeks volksconcerten, waarvan de
programma's gedeeltelijk herhaald worden
voor de studenten. Ook nog een Festival van
Hedendaagse Muziek, vooral gericht op
het in premiere brengen van nieuwe waardevolle werken, zowel uit binnen- als uit
buiteniand, en bovendien nog een seizoen met
de Nationale Opera, waarin Iangzamerhand
ook het in Mexico niet gekende operarepertorium wordt opgenomen, en tenslotte een
reeks kamermuziekconcerten, waaraan het
Madrigaalkoor, het Blaaskwintet, het
Kwartet der Schone Kunsten en het
Kamerorkest der Schone Kunsten deelnemen.
Buiten deze activiteiten organiseren het
Nationaal Muziekconservatorium en de
Hogere Muziekschool regeimatig concerten,
intensieve vervolmakingscursussen, confertenties e.d.m. Deze hebben dan plaats buiten
de normale onderwijsactiviteiten.
De stad Guadalajara is het 'Symfonisch
Orkest van Guadalajara' en het 'Symfonisch
Orkest van het Noordoosten' riik. Het
eerstgenoemde hangt of van de Concerten
van Guadalajara A.C. en geeft in principe een
concert per maand. Het 'Orkest van het
Noordoosten' is echter bedoeld als
rondreizend gezelschap, overal doorheen
de republiek, maar geeft op bepaalde
tildstippen soms kleine concertreeksen te
Guadalajara zelf.

Guadalajara bezit eveneens een conservatorium en een muziekschool. In , het
conservatorium wordt een tamelijk voiledig
muziekonderwijs verstrekt; het organiseert
op doeltreffende wijze de kunstactiviteiten. De
muziekschool biedt, buiten een stevige
algemene vorming, onderwijs op grondslag
van specialisatie in koorensembie, orgel,
Gregoriaanse zang en religieuze compositie.
Bovendien bestaan er nog andere akademies
en inrichtingen, die eveneens diploma's van
goed artistiek niveau afleveren.
Te Morelia, Mich., bestaat een orkest, dat twee
seizoenen per jaar speelt en een Hogere
School voor Godsdienstige Muziek. Deze
stad munt uit door haar orgelisten en haar
koorensemble 'De Zangertjes van Morelia'.
Guanajuato, Gto., bezit een symfonisch orkest,
dat maandelijks concerteert, en verder een
Hogere Universiteitsmuziekschool. Te LeOn,
Gto., bestaat een school voor gewijde
muziek, die reeds tal van goede orgelisten
heeft gevormd.
Te Galopa, Ver., noteren wij een orkest, dat
drie reeksen concerten per jaar geeft, en
een muziekschool, die afhangt van de
universiteit.
Andere steden van de republiek hebben,
hoewel zij Been symfonische orkesten rijk
zijn, toch centra voor Schone Kunsten, die
volgens hun mogelijkheden aan muzikale
vorming doen, o.m. Aguascalientes, Ags.;
La Paz, B. C.; TorreOn y Saltillo, Coah.; San
Miguel Allende y Celaya, Gto,; Acapulco, Gro.;
Pachuca y Tula Allende, Hgo.; Guernavaca,
Mor.; San Luis Potosi, S.L.P.; Hermosillo,
Son.; Orizaba y Veracruz, Ver.; Zacatecas,
Zac.; Oaxaca, Oax.; Puebla, Pue. en
Queretaro, Qro.
Ook in de eerder vernoemde steden bestaan
deze centra. Uit de instituten te Mexico City —
he Nationaal Conservatorium, de Universitaire Muziekschool en de Hogere
Avondschool — is een pleIade musici
gekomen, die zich nadien geperfectioneerd
hebben door studie in de U.S.A. en Europa.
Dit heeft ons een zeer groot aantal solisten
opgeleverd.
lk zou moeilijk over de Mexicaanse muziek
kunnen spreken, zonder de uitzonderlijke
figuur te vermeiden van Henryk Szeryng, een
violist met wereldfaam die sedert vele
jaren de Mexicaanse nationaliteit bezit
en die het prestige van zijn adoptieve
vaderland meedraagt door Mexicaanse werken

te spelen. Beroemde violisten van internationaal gehalte en met een prachtige carriere
zijn : voorop Hermilo Novelo (met briljante
uitvoeringen in Europa en de U.S.A.),
en verder Manuel Enriquez, Manuel
Suarez, Pedro Cortinas, Hector Olvera en
Ignacio Safier. Onder de pianisten treffen we
aan : Angelica Morales, Maria Teresa
Rodriguez, Luz Maria Puente en Pedro Suarez.
Als bassist hebben we Gilberto Garcia,
bekende cellisten zijn : Sally Van den
Verg, Apolonio Arias, Alberto Gonzalez.
Guillermo Helguera, Leopoldo Tollez en
Luis Garcia Renard.
Het Nationaal Symfonisch Orkest telt onder
zijn leden solisten van bijzondere waarde :
Gildardo Mojica en Ruben Islas (fiuitisten),
Rodolfo Rosales en Anastasio Flores
(klarinettisten), Felipe LeOn (trompettist),
Clemente Sanabria (trombonist), Fernando
Avila (hoorn), Judith Flores (harpiste) en de
buitengewone timbalist Carlos Luyando.
Als wij het over een orkest hebben, moeten
wij ook over dirigenten spreken. De leidende
figuur is momenteel Luis Herrera de la
Fuente, briljante carriere en wereldwijd
bekend. Hij tilde het Nationaal Symfonisch
Orkest op een hoog artistiek niveau.
Eduardo Mota, dirigent van het Universitair
Orkest, presteert eveneens uitzonderlijk
werk, vooral op het gebied van de hedendaagse muziek. Andere, niet minder
belangrijke, meesters zijn Carlos Chavez en
Francisco Savin. Onder de jongeren beginnen,
Alejandro Kahan, Jorge de Elias en
Fernando Avila zich op het voorpian te
werken.

R7

8

Modern toneel
in Mexico

II8
MEXICO
MEXICO

Moderntoneel
toneel
Modern
Mexico
ininMexico

Toen
ToenSalvador
SalvadorNovo
Novoen
enXavier
Xavier
Villarrutia
in in1928
het
Villarrutia
1928
hetUlysse-theater
Ulysse-theater
stichtten,
dede
stichtten,lag
lagde
debedoeling
bedoelingvoor,
voor,
werken
van
het
moderne
Europese
werken van het moderne Europese
toneelrepertorium
voor
te te
stellen
enen
te te
toneelrepertorium
voor
stellen
leren
lerenkennen
kennenaan
aanhet
hetMexicaans
Mexicaans
publiek.
zoals
publiek.Andere
Anderekunstenaars,
kunstenaars,
zoals
Jose
en
Celestino
Gorostiza,
Roberto
Jose en Celestino Gorostiza, Roberto
Montenegro
MontenegroenenJulio
JulioCastellanos,
Castellanos,
sloten
aan
en,
slotenzich
zichweldra
weldrahierbij
hierbij
aan
en,
hoewel
hoeweldeze
dezebeweging
bewegingeen
eenzeer
zeer
korte
beschoren
was,
toch
kortelevensduur
levensduur
beschoren
was,
toch
bleven
zezehad
blevende
deresultaten
resultatenniet
nietuit;
uit;
had
namelijk
namelijkeen
eenweg
weggebaand
gebaandvoor
voor
andere,
andere,durvende
durvendevernieuwers.
vernieuwers.
Met
aangevat
door
Methet
hetdoel
doelhet
hetwerk,
werk,
aangevat
door
het
Ulysse-theater,
verder
te
zetten,
het Ulysse-theater, verder te zetten,
organiseerde
organiseerdemen,
men,inincommerciale
commerciele
uitbating,
een
toneelseizoen
uitbating,
een
toneelseizoenmet
met
moderne
modernestukken.
stukken.Op
Ophet
hetprogramma
programma
stonden
August
stondenLuigi
LuigiPirandello,
Pirandello,
August
Strindberg
Ibsen,
alsmede
StrindbergenenHendrik
Hendrik
Ibsen,
alsmede
La
van
(Debrandstapel)
brandstapel)
van
LaHoguera
Hoguera(De
Marfa
MariaLuisa
LuisaOcampo.
Ocampo.
Later,
Later,inin1932,
1932,werdhet
werd het'Oriantatie''Orientatie'ton
eel opgericht,
het
eerst
toneel
opgericht,dit
ditvoor
voor
het
eerst
met
Deze
groep
kreeg
metofficiale
officielesteun.
steun.
Deze
groep
kreeg
de
demoeilijkste,
moeilijkste,langste
langsteenenbelangrijkbelangrijkste
steperiode
periodeuit
uitde
devernieuwingsvernieuwingsbeweging
bewegingtetedoorworstelen.
doorworstelen.Hij
Hij
betekent,
betekent,althans
althansvolgens
volgensAntonio
Antonio
Magana
dedevoornaamste
MaganaEsquivel,
Esquivel,
voornaamste
stap,
die
de
Jevolutionaire
staat
ooit
stap, die de revolutionaire
staat
ooit
gezet
heeft
ten
bate
van
het
toneel.
gezet heeft ten bate van het toneel.
Tijdens
tegelijk
Tijdensdeze
dezeperiode
periodeworden,
worden,
tegelijk
met
werken
van
buitenlandse
auteurs,
met werken van buitenlandse auteurs,
ook
ookeigen
eigentoneelstukken
toneelstukkenininpremiere
premiere
gebracht,
mentira
Parece
mentira
gebracht,zoals
zoalsParece
(Het
opop
een
(Hetlijkt
lijkt
eenleugen)
leugen)van
vanXavier
Xavier
or
Villarrutia,
La
eseuela
del
am
Villarrutia, La escuela del amor
(De
(Deschool
schoolvan
vande
deIiefde)
liefde)van
van
Celestino
Gorostiza
en
cruel
Ifigenia
cruel
Celestino Gorostiza enlfigenia
(De
Alfonso
(Dewrede
wredeIfegenia)
Ifegenia)van
van
Alfonso
Reyes.
Reyes.
Bekende
alsals
Bekendetoneelkunstenaars
toneelkunstenaars
Xavier
Villarrutia,
Julio
Bracho
enen
Xavier Villarrutia, Julio Bracho

Rudolfo Usigli, hebben oak als
regisseur naam gemaakt.
Salvador Novo (1904), een scherpzin
nig en geniaal dichter en schrijver,
heeft ons verscheidene toneeiwerken
geleverd, waardoor wij hem tot
onze grote dramaturgen kunnen
rekenen. La culta dama (De cultus
van de vrouw) is een stuk, dat met
delicate ironie de draak steekt met
sommige modegrillen van onze
hedendaagse vrouwtjes. In A ocho
columnas (In acht kolommen)
klaagt hij de corrupte sfeer aan,
geschapen door sommige uitgevers
van tijdschriften. Onlangs nog
publiceerde hij La guerra de las
gordas (De zonderlinge oorlog),
gebaseerd op een Mexicaans thema.
Salvador Novo hanteert zijn taal
op een briljante wijze en bezit
opmerkelijk veel gevoel voor humor
— wat in de Mexicaanse literatuur
zelden voorkomt; Novo is in dat
opzicht echt een uitzondering, ook
wat de Mexicaanse literatuur in haar
geheel betreft.
Xavier Villarrutia, die bekendheid
verwierf als dichter, regisseur en
criticus, is tevens ook auteur van
verscheidene toneelstukken. Overigens kan hij een zeer evenwichtig
schrijver genoemd warden, die
zijn personages zeer precies tekent

en daarbij vermijdt in emotionele
overdrijving te vallen. Zijn voornaamste werken zijn : El yerro candente
(De enorme vergissing, 1944),
InvitaciOn a la muerte (Uitnodiging tot
de dood, 1947) en El pobre Barba
Azul (De arme Blauwbaard, 1946). In
een vroegere periode schreef hij
ook nog meerdere eenakters, zoals
Parece mentira (Het Iijkt op een
leugen, 1932) en Sea usted breve
(Maak het kort, a.u.b., 1934).
Rudolfo Usigli (1905) publiceerde,
respectievelijk in 1932 en 1934, twee
essays, nl. Mexico en el teatro
(Mexico in het toneel) en Caminos
del teatro en Mexico (De wegen van
het toneel in Mexico). In deze werken
schetst hij in zekere zin de toestanden, waarin de dramatische kunst
zich op dat ogenblik beyond.
Misschien is Usigli wel de auteur,
die zich op de meest gewetensvolle
wijze van zijn taak heeft gekweten.
Zijn toneelstukken zijn diep doordrongen van het Mexicaanse leven en
hierdoor is hij nauw met zijn land en
yolk verbonden. Werkelijk het
vermelden waard zijn El gesticulador
(De gebarenmaker), Corona de
sombras (Een kroon van schaduwen),
El nilio y la niebla (Het kind en de
nevel) en Corona de luz (De kroon
van Iicht); dit laatste werd in 1965

voor het voetlicht gebracht. Zijn
Teatro completo werd in 1963 en
1967 in twee delen gepubliceerd.
Celestine Gorostiza (1904-1966)
schreef een zeer geed stuk : El
color de nuestra piel (Onze huidskleur, 1953). Jaren later verscheen
een werk, gebaseerd op de
'conquista', de bezetting van Mexico,
nI. La lefia esta verde (Het hout is
groen).
Uit de 'Grupo Proa' (De groep
Streven), uit dewelke van 1942 tot
1947 nieuwe stuwkracht opwelde,
treden verscheidene nieuwe auteurs
naar voren, die van belang zijn voor
de faam van onze dramatische
kunsten. De voornaamsten zijn Luis
G. Basurto en Wilberto Canton. Van
de eerstgenoemde zijn de volgende
succeswerken zeer geed bekend :
Cada quien su vida (leder zijn eigen
leven), Miercoles de Ceniza
(Aswoensdag) en Con la frente en
el polvo (Met het gezicht in het stof).
Emilio Carballido (1925) wordt
omwille van zijn evenwichtig werk
als een van de ernstigste hedendaagse figuren beschouwd. Dit heeft hij
vooral te danken aan stukken als
Rosalba y los Ilaveros (Rosalba en de
cipiers), Medea en El relojero de
COrdoba (De uurwerkmaker van
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C6rdoba). Met goed gevolg heeft hij
zich ook aan de satire gewaagd;
op fijne, doch zeer scherpe wijze
neemt hij de politiek op de korrel in
stukken als Silencio pollos pelones
(Stilte, gij kale kappen !) en Yo
tambien hablo de la rosa (Ook ik
spreek over rozen).
Sergio Magafia (1924) verwierf grote
bekendheid met Los signos del
zodiaco (De tekens van de dierenriem). De premiere hiervan had in
1951 plaats. Sedertdien heeft hij nog
verscheidene werken geschreven.
Federico S. IncIan (1910), een zeer
vruchtbaar auteur, won in 1955 de
Ruiz de Alarcon-prijs met zijn
meesterwerk Hoy invita de la Giiera
(Heden nodigt Giiera u uit).
Wij moeten ook nog de volgende
auteurs even vermelden : Rafael
Solana, met werken in het lichtere
genre, zoals Dubiera haber obispas
(Er zouden vrouwelijke bisschoppen
moeten zijn). Zijn jongste werk
El dia del juicio (De dag des oordeels)
is zeer fel besproken geworden.
Humberto Robles Arenas kende zeer
spoedig succes als auteur van Los
desarraigados (De ontwortelden),
een werk dat handelt over de
Mexicanen in de Verenigde Staten.
Antonio Gonzales Caballero
specialiseert zich vooral in blijspelen
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en stukken met volkse onderwerpen
en boekt hiermee duidelijk succes;
een van zijn werken heet El medio
pelo (Het gewone yolk).
Jorge lbargiiengoitia (1928), auteur
van novellen en criticus, bezit veel
gevoel voor fijne humor en behaalde
reeds een internationale prijs.
In zijn stuk El atentado (De aanslag)
haalt hij op satirische wijze toestanden en personages uit de eerste jaren
van de revolutie op het toneel.
Hiermee bracht hij tevens een
nieuwe historische dimensie in de
kunst. Nadien nam hij ook de
toestanden omstreeks het begin
van onze onafhankelijkheidsoorlog
(1810) onder de loep en herschiep
deze in een levendige dialoog in
La conspiraciOn vandida (De verkochte samenzwering).
Hector Mendoza (1932) bereikte
een hoogtepunt met zijn werk Las
cosas simples (De eenvoudige
dingen), dat voor het eerst werd
opgevoerd in een café van Mexico
City. Hij behandelt, in een ongekunstelde taal, de problemen, waarmee
de stadsjeugd dagelijks te maken
heeft. Jammer genoeg is er sedert
dit beloftenvolle werk niets belangrijks meer op zijn repertoire gekomen.
Luisa Josefina Hernandez is samen
met Rosario Castellanos een van

onze beste vrouwelijke auteurs. In
1959 werd haar Los huespedes
reales (De koninklijke gasten) voor
het voetlicht gebracht. Zij behandelt
haar onderwerp en haar personages
met grote soberheid. Van latere
datum (1962) zijn Historia de un
anillo (De geschiedenis van een ring)
en Escandalo en Puerto Santo
(Schandaal in Puerto Santo); deze
stukken breken met hun nieuwe
uitdrukkingsvormen door de conformistische muur en belanden in
het critisch-didactisch toneel. Aan
Hector Azar (1930) heeft het studententoneel in Mexico enorm veel te
danken. Hij is er de belangrijkste
animator van. Na enkele minder
befaamde werken, lukte hij met
Olimpica een prachtige sfeerschepping van sommige aspecten uit het
grootstadsleven.
Wij kunnen besluiten met te zeggen,
dat op het gebied van de toneelkunst
een berg werk werd geleverd, en
door de publieke organismen, en
door de prive sector. Deze verwezenlijkingen staan ongetwijfeld op een
hoog peil en waarborgen een nog
grotere bloei en een nog stevigere
uitbouw van onze dramatische
kunsten.

I

Enkele notities over de
hedendaagse Mexicaanse
beeldhouwkunst

De traditie van de beeldhouwkunst in
Mexico gaat terug tot het prekoloniaal
tijdvak. Ze hield stand tijdens de
kolonisatie, raakte in de negentiende
eeuw in verval, maar stond met de
revolutie (1910) opnieuw op.

De enige figuur uit de vorige eeuw,
die werkelijk het vermelden waard
is, is JesOs F. Contreras (1866-1902).
Hij maakte talrijke werken, gewijd
aan de herinnering aan de nationale
helden. In zijn Iaatste periode
scheen hij zich van het academische
te willen losmaken.

In 1927 werd, onder de leiding van
Guillermo Ruiz, de school voor
beeldhouwkunst opgericht. Ruiz
heeft verscheidene monumentale
werken op zijn actief en mag
beschouwd worden als een mijlpaal
in de vernieuwing van de Mexicaanse
beeldhouwkunst.

Een andere wegbereider, maar dan
in de abstracte richting, is German
Cueto (1893). Zijn werk wordt naar
waarde geschat, evenals dat van
Ignacio Asunsolo (1890-1967), Juan
Olaguibel (1897) en Lorenzo , Alvarado,
die monumentale sculpturen verwezenlijkten.

Waldemar Sjolander en Mathias
Goeritz zijn buitenlanders, maar
voelen zich in hun tweede vaderland,
Mexico, uitstekend thuis. De eerstgenoemde blijft binnen de perken van
de meer traditionele stip, terwip

de andere het meer moet hebben
van een mystieke kijk op het leven
en de dingen.

Pedro Cervantes, die ook nog schilder
is, staat dicht bij de abstracten.
Hij streeft ernaar zich uit te drukken
in een begrijpbare taal.

Andere interessante richtingen zijn
deze, gevolgd door Helen Escobedo
en Angela Gurria. Zij trachten het
maximum te halen uit het werkmateriaal zelf, in vormen, onafhankelijk
van de behandelde thematiek.

Augusto Escobedo daarentegen
streeft ernaar om zijn werk in de
omgevende ruimte te integreren en
schept aldus een wereld van
vormevenwichten.

Het past hier eveneens het beeldhouwwerk te vermelden van enkele
schilders van de nieuwe generatie
en vooral dat van Manuel Felguerez
en Francisco Icaza.

Naar aanleiding van de 19 de
Olympische Spelen vergaderde
in 1968 te Mexico een belangrijke
groep beeldhouwers uit verscheidene
landen. Deze kunstenaars verwezenlijkten een reeks monumentale
sculpturen, die samen opgesteld
staan aan een van de belangrijkste
lanen van Mexico City en die bekend
zijn onder de naam La Ruta de la
Amistad (De weg van de vriendschap).
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Schetsen uit
Apaculpo en Taxco
Etienne Le Compte

viaarderen
Buitenlands
actueel
KUNSTOPLEIDING
IN DE DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
De slagzin die men in alle kunstscholen van de D.D.R. terugvindt :
„Onze liefde geldt de D.D.R. en de Kunst zal daartoe bijdragen",
kan wel als de grondgedachte van de kunstopleiding aldaar
beschouwd worden.
Het onderwijs is er degelijk en systematisch georganiseerd; de
ateliers zijn technisch goed geoutilleerd. Er is coordinatie tussen
de verschillende disciplines. Professoren en studenten werken
samen in seminaries of werkgroepen.
Veel meer dan bij ons is het onderwijs er aangepast aan de
praktijk; dit inzonderheid wat de grafiek, de mode, de industriele
vormgeving betreft; de theoretische cursussen sluiten hier nauw
bij aan. Er is trouwens een viotte samenwerking tussen de bedrijfsleiders, de industrie en de kunstschool. Dit brengt mee dat
de ontwerpen voor mode of keramiek by. onmiddellijk kunnen
getoetst warden aan de realitei:. Het gebeurt niet zelden dat de
school opdrachten bekomt en meestal zijn het de scholen zelf die
leiding nemen in de commissies voor het ontwerpen van urbanisatieplannen en al wat dit meebrengt aan integratie voor de plastische kunsten; dit geldt o.m. voor de Hochschule fur Bildende and
Angewandte Kunst te Berlijn-Weissensee.
Vanuit het standpunt van degelijke vakopleiding en vooral wat
betreft de materiele bestaansmogelijkheden, is de jonge kunstenaar in de D.D.R. — ten overstaan van de jonge kunstenaar in het
Westen — waarlijk een geprivilegieerde. De selectie der studenten
gebeurt op grond van geschiktheid en maatschappelijke noodzaak.
Momenteel zijn er echter nog op alle gebieden werkkrachten
tekort en weten de studenten met zekerheid dat ze het aangeleerde
kunstvak ook effectief zullen kunnen uitoefenen. De kunst wordt
trouwens gestimuleerd, in zoverre ze gezien wordt als een sociale
functie en de kunstenaar daarmee betrokken is.
Om aangenomen te worden moet de student — als bij ons —
eerst het secundair onderwijs achter de rug hebben en een
bekwaamheidsproef over aanleg tot een kunstvak afleggen. Dan
krijgt hij welke specialisatie hij ook later kieze een algemene
opleiding tot vormgeving w.o. natuurtekenen, anatomie, compositieleer enz., dit gedurende twee jaar.
Dan pas begint de eigenlijke specialisatie : grafiek, plastische
kunst, beeldhouwen, keramiek, architectuur, theaterdecor, mode,
industriele vormgeving, fotografie, enz. hetgeen drie jaar in beslag
neemt.
De resultaten van die vooropleiding konden wij duidelijk merken,
o.a. bij de eindproef van studenten fotografie uit de kunstschool
te Leipzig wier werk niet alleen getuigde van een degelijk inzicht
in het medium fotografie, maar ook in de grafische samenstelling

en presentatie. Dit viel ten zeerste op bij een merkwaardige fotografische reportage over een cementbedrijf. Dit fotoboek was
trouwens .met de medewerking van dit bedrijf tot stand kunnen
komen, terwip de afdeling boekbinden en boekdrukkunst tot de
algemene vormgeving bijgedragen hadden.
Er is bij dit alles, naar onze visie althans, een keerzijde, die ligt
in de sterke ideologische gerichtheid; deze leidt meestal tot
formalistische breedsprakerigheid.
Gans het programma beklemtoont die ideologie : „De kunstzinnige
jeugd zal de kunst als wapen gebruiken voor de vooruitgang van
de gemeenschap. Naast de beheersing van de plastische middelen,
moet de opleiding vooral de vertolking, van een antifascistisch,
democratisch en socialistisch wereldbeeld op het oog hebben.
De studie van het Marxisme-Leninisme, de kunstgeschiedenis, de
Marxistisch-Leninistische esthetiek zijn vaste bestanddelen van de
vijfjarige opleiding".
Het zoeven besproken album is een lofzang aan de industriele
bedrijvigheid, een hulde aan de prestatie van het regime; dit doet
in dit geval geenszins afbreuk aan de formeel-esthetische
kwaliteiten.
Voor de plastische kunsten ligt dit echter anders, omdat ze
doorgaans nadrukkelijker deze ideologie naar voren brengen en
we daardoor tot vervelens toe op dezelfde thematiek teruggeworpen worden. Mentaliteit en houding ten overstaan van de
samenleving worden niet door de kunstenaar, maar door de
overheid bepaald. Zolang de .sociale bewogenheid gedragen
werd door een innerlijk geloof en zich kon uitleven in een vak
aggressieve beelding, zoals dit nog bij een Otto Dix, of vroeger
bij Daumier, bij Goya of zelfs bij Ensor het geval was, kon dit
tot overtuigende kunstwerken leiden. Thans zijn die werken, enkele
uitzonderingen niet te na gesproken, al te vaak louter anecdotische
illustraties van het sociale dogma en programma, waarvoor geldt :
„De voorstelling van de mens, in zijn strijd en zijn waardigheid,
vormt het kernmotief van de ,kunst; evenzo is de kunst een politieke
tribune voor een strenge kritiek op alle uitingen van onmenselijkheid in de wereld. De kunst heeft niet alleen een artistieke, maar
vooral een morele functie."
0.i. lopen ze hiermee hetzelfde gevaar als bij ons tot voor korte
tijd nog, toen, in de christelijke milieus, de kunstenaar slechts
zijn gang kon gaan zolang ,hij zich maar aan het voorgeschreven
dogma en programma ,hield, waardoor uiteindelijk, bij ontstentenis
van elke waarachtige bezieling, de kunst doodbloedde; de creativiteit zocht andere wegen...
Als gezegd lopen schilderkunst en monumentale kunst het meeste
gevaar in een hol formalisme te vervallen. Toegepaste kunsten
als grafiek, keramiek, mode en textieldruk en vooral theaterdecor
of enscenering redden zich nog. Wat dit laatste betreft konden
we ervaren hoe de kunstscholen in de D.D.R. op zeer korte tijd
tot geweldige realisaties zijn gekomen. Verbeelding en creativiteit stoelen er niet op louter fantasie, maar op een stevige culturele
en technische ondergrond. Het resultaat hiervan kan men niet
alleen nagaan in de afdeling theaterdecor, onder leiding van Hans
Reichard, te Dresden, maar in de meeste theaters, en o.a. te
Berlijn zelf. Dit geldt evenzeer het meest klassieke theater —
Aristofanes of Moliere — als geengageerd-sociale toneelstukken
van Brecht, O'Casey, e.a.
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De belangstelling voor het theater is trouwens buitengewoon
groot. De zalen zijn doorgaans volledig bezet. Dit verklaart dan
ten dele het bestaan van zulke afzonderlijke afdelingen theaterenscenering en decor in de meeste kunstscholen.
Al bij at verschilt de opvatting der kunstscholen niet zo veel met
deze die nog grotendeels bij ons in de meeste academies en hogere
instituten gangbaar is en voortbouwt op de traditionele, academische visie, zij het dan aangepast en verweven met gegevens
en 'dee& uit het voormalige Bauhaus. Vraag is echter of de
functionele betekenis, die haar toegemeten is, in de evoluerende
maatschappij wel houdbaar zal blijven. Maar ook bij ons stelt

omdat, zoals hij het uitdrukte „ dit slechts gewaardeerd wordt in
de mate men or een geldelijke inspanning heeft moeten voor
leveren ".
Hoe realistisch die constatatie ook zij, ze bewijst overduidelijk dat
de innerlijke inzet nog evenzeer ontbreekt als in onze kapitalistisch
gedirigeerde consumptiemaatschappij, waar or trouwens niemand
meer aan denkt minder to studeren omdat ook het onderwijs hier
nu gratis is...

Jos De Maegd, Brussel.

zich dit probleem.

KUNST EN VRIJE TIJD
IN DE DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
De sociale inzet van de kunstenaar valt ook op door zijn medewerking bij de vrijetijdsbesteding. Het is helemaal geen uitzondering
professoren uit kunstscholen de leiding te zien nemen van kunstkringen. Deze kunstkringen spreken alle lagen van de bevolking
aan; men treft er evengoed handarbeiders als technici en ingenieurs aan, schoonmaaksters en secretaressen. Wonder genoeg
verschillen deze liefhebberskunstkringen qua mentaliteit geenszins met dergelijke verenigingen bij ons; ook daar draagt de
kunst nog een aureool en betekent ze voor de beoefenaars een
zelfbevestiging, die ze in het dagelijkse werk meestal niet kunnen
vinden en hiervoor dan ook een compensatie vormt. Deelname aan
wedstrijden, tentoonstellingen en zo mogelijk verkoop, bevorderen
dit. Hiermee komt echter het creatief en louter speels element in
't gedrang. Dit speelse of ontspanningselement, in de voorbije
eeuwen immers als tijdverdrijf voor de bezittende klasse bedoeld,
wordt door het regime gelaakt, maar bewust of onbewust is het
prestige en prestatiegehalte van de kunst levendig gebleven.
De kunstkring die we bezochten toonde veel gelijkenis met een
gewone kunstschool levend model, schilderen, grafiek. De leden
beschikken er over een vaak betere outillering dan in sommige
onzer stadsacademies. Een schrijnwerker hanteerde de lithopers
en zijn lithografische tekeningen konden rustig de vergelijking
doorstaan met wat bij ons in de meest conservatieve academies
gepresteerd wordt landschappen, figuren, enz. De gravures waren
trouwens bestemd als geschenk voor verdienstelijke leden van het
bedrijf, een grote industrie voor turbines, de 'Sachsenwerke' van
Leipzig.
Diezelfde mentaliteit heerst ook in de jeugdateliers. De 'Arbeitgemeinschaft Bildende Kunst', voor 8- tot 18-jarigen, gevestigd in de
Musikschule to Leipzig, wordt geleid door enthousiaste kunstenaars,
die zich met hart en ziel aan hun taak wijden. Het zien van de
spontane kindergewrochten deed als een fris bad aan na de
vaak zwaartillende ernst van de kunst der volwassenen. Toch
bleek bij de promotors de hoofdbekommernis to liggen in een
systematische opleiding tot de beeldende kunsten, het selecteren
van de begaafdsten, om ze zo mogelijk uiteindelijk als kandidaat
voor de kunstschool to zien aanvaarden.
De educatieve functie door de kunst — zoals die gezien wordt door
Herbert Read — is hun niet vreemd, maar ze staat niet primordiaal.
Uit die ervaringen zouden we kunnen concluderen dat het nieuwe
mensbeeld, dat men van uit hun humanistisch standpunt en hun
sociale bekommernis zou mogen verwachten, o.i. geen werkelijke
kans krijgt, omdat het juist als een vanzelfsprekendheid, als
reeds-verworven-zijnde beschouwd wordt.
Treffend was in dit verband de opmerking van een der promotors
van zo'n atelier, waar hij meedeelde dat, hoewel het atelier door
de staat gesubsidieerd was, hij er prijs op stelde dat de ouders
van de 'leerlingen' een relatief hoge bijdrage moesten betalen
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HET DAGELIJKS LEVEN IN EEN MUSEUM
De zopas gehouden tentoonstelling 'op losse schroeven' (staat de
hedendaagse kunst inderdaad niet op losse schroeven ?) bewijst
eons to meer dat het Stedelijk Museum van Amsterdam actueel is
en een politiek voert, die de hedendaagse stromingen op de voet
volgt. Een van de laatste voorgestelde projecten kon echter om
technische en financiele redenen niet verwezenlijkt vvorden. Toch
lijkt het project vermeldenswaard. Het voorstel kwam van Immo
Jalass, in 1938 to Hamburg geboren, maar sinds anderhalf jaar
wonend to Amsterdam. Zijn project 'Overgrijping voor het Stedelijk
Museum', bestond erin om de woning van een Amsterdams gezin
naar de erezaal van het Museum over to brengen. Het Museumjournaal merkt hierbij terecht op : „Wanneer de scheidingslijn
tussen kunst en leven steeds minder scherp to trekken valt, en
men deze ook principieel niet meer trekken wil, is de uiterste
consequentie dat men, zoals Jalass voorstelt, het dagelijks leven
zelf 'exposeert'. Niet alleen de objecten eruit, zoals ondermeer
Jan Henderikx heeft gedaan, maar de geleefde situatie van de
familie Van Dijck." De bedoeling was inderdaad de woning van
de familie Van Dijck, thans wonend in Amsterdam-Geuzenveld
naar het museum over to planten on het gezin or zijn gewoon
dagelijks leven to laten leiden. Immo Jalass had hierover gesprekken met het gezin Van Dijck ,gevoerd en een onthutsende
vragenlijst aan vader, moeder, zoon en dochter (9 en 11 jaar)
voorgolegd. De reacties op de verschillende (vrijmoedige en on,
hutsende) vragen waren vaak uiteenlopend on onbegrijpelijk. Dat
ook het naar bed gaan tot de expositie zou behoren, vond alleen
de zoon good, anderzijds antwoordde alleen de .dochter bevestigend op de rubriek baden. De onlogische behandeling van
ide vragenlijst is wellicht to wijten aan het onthutsende project zelf.

Op korte golf
Wij herinneren er aan, dat de rubriek 'Op korte golf' voorbehouden
is aan de vermelding van de kunstactiviteiten van leden en debutantes, die derhalve vriendelijk uitgenodigd worden ons tijdig hun
tentoonstellingen, op- of uitvoeringen, publicatie van boeken en
bundels e.d.m. te melden. Dit geschiedt het best aan het adres :
Roger Arteel, Olmenstraat, 12, Roeselare.
Onder onze gewone abonnees treffen wij regelmatig namen aan
van kunstenaars. Deze worden dan dadelijk door ons overgeheveld
naar de ledenlijsten, dit met het oog op de toezending van ons
berichtenblad 'Tijdingen'. lndien er nog abonnees-kunstenaars zijn,
die onze 'Tijdingen' niet ontvangen, dan verzoeken wij hen dringend
dit te melden aan onze administratie (Stationslaan, 97, Roeselare).
— Roger Arteel schreef tijdens het voorbije toneelseizoen inleidende artikels over het !even en het werk van o.a. Tone Brulin, Frans
Cools, Lodewijk de Boek, Arthur Miller, John Steinbeck en Gunther
Weisenborn, in tijdschriften en in programmabrochures van amateurskringen.
— Van Gaston-Pieter Baert verscheen 'De vrij-eigendom van Olsene', als overdruk uit 'Bijdragen tot de geschiedenis van de stad
Deinze'. Het boek kan besteld worden bij de auteur, De Schiervellaan, 28, Hasselt.
— Van Johan Ballegeer zijn volgende jeugdboeken ter perse :
'Carausius' (De Standaard), 'De Scheepsjongens van de Keizerinne'
(id.), 'Het geheim van de gescheurde Frietzak' (Van In).
Bij de V.T.B. zal ook zijn 'Wandelgids voor Lissewege' verschijnen.
— Van 10 tot en met 26 mei exposeert Jos Beerden in het Stedelijk Concertgebouw te Brugge. Pieter G. Buckinx verzorgt de
inleiding.
— Tot 11 mei ging in het Kasteel te Schoten de retrospectieve
Frans Bellemans door.
— Onder de werken van ikunstsmid Roger Bonduel, die de jongste
tijd tot stand kwamen, vermelden wij het koorkruis van de vernieuwde dekanale kerk te Gistel.
— Van 5 tot 13 april werd in de Abdij van Tongerlo de tentoonstelling 'Kunstbezit voor ieder' ingericht, met werk van o.a. volgende figuratieve schilders : Lode Bosmans, Marcel Cockx, Hubert De

Vries, Anto Diez, Kallist Fimmers, Yvonne Guuns, Gaby Landuyt,
Etienne Le Compte en Jozef-Albert Van Houdt.
— Op 21 maart zond zender West-Vlaanderen composities uit van

Jules Bouquet.
— Bij de Standaard-Uitgeverij verscheen van Juul Bovee, in de
reeks Zegelvikings, het jeugdboek 'Vikings', dat de drie verhalen :
'Goden', 'Het Vikingkind' en 'Sigurd' bevat.

— Jacques Bruynseraede uit St.-Andries exposeerde van 29 maart
tot en met 13 april aquarellen in galerij Brusselle te Brugge.
Fernand Bonneure leidde in.
— Van 3 tot 17 mei stelde Andre Bulthe tentoon in galerij Aspekt,
Zuidstraat, 70, te Veurne. Dr. Albert Smeets fungeerde als inleider.
Andre Bulthe behaalde de 2fle grote prijs voor compositie in de
54° Grand Prix de Paques te Nice met 'Music'. Samen met een
zestal andere werken van Bulthe werd dit schilderij ook in de
tentoonstelling van hedendaagse kunst van Cannes opgenomen en
geselekteerd voor de '2nd Exhibition of contemporary European
Art' in het Waldorf-Astoria-hotel te New-York. Hartelijkste gelukwensen I

— Composities van Peter Cabus werden op 18 maart via B.R.T.-1
en tijdens het Lentefestival in de Abdij van Averbode door het
klarinettenkwartet Hanssens, uitgevoerd. Op 24 april dirigeerde
Peter Cabus het kamerorkest van het Mechels muziekconservatorium.
— Van 29 maart tot 10 april exposeerde Raymond Casier in de
V.T.B.-studio 'Jan Van Eyck' te Gent, en van 11 tot en met 26 mei
in galerij 'Goedewil' te Turnhout.
Tijdens de maand mei werd in het cultureel centrum 'Caryatide'
te Brussel een tentoonstelling gehouden onder het motto 'Kunst
ook uw bezit', waaraan o.m. Raymond Casier, Jan Cobbaert,

Maurice De Clercq, Roger De Brock, Jos De Maegd, Marcel
Eneman, Gerard Gaudaen, Luc Meersman, Frans Minnaert, Helene
Riedel, Werner Sarlet en Marcel Van Driessche deelnamen.
— Bij de uitgeverij Saeftinge te Blankenberge verschijnt 'Peter
Benoit', een levensbeschrijving van de hand van Leo Catry.
— Van Frits Celis verscheen bij de V.T.B. in de reeks 'Vlaamse
toeristische bibliotheek' een essay over Edward Keurvels, de
stichter van de Kon. Vlaamse Opera te Antwerpen. Eerlang verschijnt in 'Harop', tijdschrift van het Algemeen Nederlands Zangverbond, een artikel over de Vlaamse componist August de Boeck.
Op 22 maart leidde Frits Celis in de K.V.O. te Antwerpen de
creatie in balletvorm van zijn orkestwerk 'Elegie', waarvoor Jeanne Brabants de choreografie ontwierp. Op 24 april dirigeerde hij
te Eeklo het oratorium 'Elias' van Mendelssohn. Op 5 mei was
Frits Celis te gast te Oldenburg in Duitsland, waar hij een symfonisch concert met het orkest van de Oldenburgse Staatsopera
dirigeerde.
Op 1 juni zal Frits Celis tijdens het Lentefestival te Bratislava
(Tsjechoslowakije) een symfonisch concert leiden.
— Op 25 april had in de auditiezaal van het Kon. Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen, de derde openbare 'Scherzo-avond'
plaats, in een realisatie van Paul Cells.
— Tijdens de maand maart exposeerde Francine Urbin Choffray in
de Bank van Brussel te Aalst.
— Op 6 mei werd A. G. Christiaens in 'Vergeet niet te lezen' geinterviewd in verband met zijn dichtbundel 'Onvindbaar land' en
zijn bundel oorlogsverhalen 'Angsten in het Westen'.
Tijdens een programma met werk van Vlaamse componisten
werden op 20 maart voor B.R.T. 1 door de sopraan Maria Ceuppens
liederen gezongen van Vincent Christoff, op teksten van R. M.
Rilke.
— Beeldhouwer Jef Claerhout uit Sijsele, die verscheidene maanden in Zuid-Afrika verbleef, maakte een reeks beelden voor de
kerk in Thaba Nchu. Hierover verscheen een gethustreerd artikel
in de Zuidafrikaanse pers.
— Tot 4 mei exposeerde Jan Cobbaert in 'De Tinnen Pot' op de
Grote Markt te Brussel.
— Tot 3 april exposeerde de jonge kunstenares Yvonne Coeck uit
Beersel grafisch werk in de Rik Woutersstudio te Brussel.

— Marie-Rose Coenegrachts exposeerde tot 27 april in de Academie voor Schone Kunsten te Leuven en tot 11 mei in het Kon.
Atheneum te Tienen, en dit naar aanleiding van het verschijnen van
het boek 'Profielen van hedendaagse kunstenaars', door Staf Vangelder en Emiel Vandevelde, waarin o.m. het werk van M. R.
Coenegrachts wordt behandeld.

— Co/ow stelt zijn schilder- en beeldhouwwerken tentoon in zijn
atelier Merellaan, 32, Kortrijk (10-25 mei, 10 tot 20 u.).
— Voor radio Limburg verzorgt Miel Cools het volksliedprogramma
'Liedjes luisteren met Miel en Coby', in samenwerking met Coby
Schreijer.
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— Van 26 april tot 13 mei exposeerde Jan De Bie in galerij Nova
te Mechelen.
— In de inkomhal van het Oostendse kursaal zullen van 2 tot 31
oogst werken van Felix de Boeck geexposeerd worden.
— Van 30 april tot 28 mei stelde Albert De Bois tentoon in galerie
Maya te Brussel.
— Van 12 april tot 9 mei stelde Gilbert De Bontridder tekeningen
tentoon in galerie Keunepupe, Zeepreventorium, te De Haan-aanZee.
— De B.R.T.-koren hebben een groot muzikaal werk ingestudeerd,
gebaseerd op de bekroonde musicologische studie van pater De
Brabandere. Het betreft het oudste Westeuropese document, het
'Atta Unsar' van Wulfila (± 460) uit de Karolina Rediviva-universiteit van Uppsala. De analytische studie, ondernomen in de V.S.A.
en in Zweden, had als resultaat dat dit oude document uitvoerbaar
is geworden in een pre-gregoriaanse discant-stijl. Onder leiding
van Hendrik Daems zal deze uitvoering de bekroning vormen van
een belangrijke studie, die ons patrimonium heeft verrijkt.
— Naar aanleiding van het 25-jarig priesterjubileum van Geroen De
Bruycker o.f.m., zal binnenkort een monografie verschijnen, geschreven door Louis Weynants, programmator bij de B.R.T. Het
boek, dat ongeveer 100 blz. telt, wordt uitgegeven door de uitgeverij Sinfra, Kroonstraat, 15, Mechelen, en bevat talrijke reprodukties in kleur en in zwart-wit. Er zijn drie verschillende edities
beschikbaar :
een editie, die naast de gewone tekst en reprodukties, een
oorspronkelijke tekening van de kunstschilder bevat, tegen 1.500 fr.;
— een editie met als extra een gravure van pater Geroen, tegen
750 fr.;
— de gewone editie, tegen 300 fr.

— 'Groep 13' bestaande uit leerlingen aan het Regentaat Plastische Kunsten van het Technisch Instituut H. Familie te Brugge,
exposeerde van 25 april tot 3 mei in de Bank van Parijs en de
Nederlanden to Brugge. Het werk kwam tot stand onder leiding van
mevr. G. Degroote-Tanghe, kunstschilder Cyr. Frimout en grafisch
kunstenaar Neirynck. Jozef Storme sprak op de vernissage.
— Van 16 tot 26 mei werd te Menen de 'New corn 2' gehouden
waaraan o.m. Jef Dekeyser en Peter Labarque deelnamen. Als
samensteller van deze expositie fungeerde Hubert Dejonghe.
— Van 3 tot 13 mei exposeerde Rob Delange in Huize Reinout te
Vlassenbroek. Op 6, 7 en 8 juni stelt deze kunstschilder tentoon in
galerij Trefpunt to Heide-Kalmthout. Van 16 tot 31 mei was Rob
Delange to gast in galerij Oranje to Gent.
— Het boek 'Vrouw zijn : noodlot of keuze' van Maria de Leebeeck,
dat in 1967 bij Lannoo verscheen, werd door Georg Hermanowski
in het Duits vertaald ('Frau sein, Schicksal oder Selbstbestimmung ?') en uitgegeven bij Pallotti te Friedberg bij Augsburg.
— Tijdens het vierde nationaal congres van de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde to Oostende werd o.m. het woord gevoerd door
Karel M. De Lille, Michiel De Bruyne, Andre Demedts on R.

Van Eenoo.
— Van Jan Deloof verscheen in 'Argo', in oktober en december
1968, Bretoense podzie in Nederlandse vertaling. Samen met Bob
De Nijs stelde Jan Deloof het speciaal Catalonienummer van de
'Autotoerist' samen, op 3 april door V.T.B.-V.A.B. uitgegeven.
Binnen een drietal maanden verschijnt, eveneens bij de V.T.B., de
brochure over Bretagne, onder de titel 'Breizh-lzel, het oude land
der Kelten'. Jan Deloof verzorgde ook zelf de illustraties.
— Van 1 mei tot 15 juni stelt Rene Delvaux tentoon, in het domein
Plankendaal to Muizen.

De monografie 'Pater Geroen De Bruycker' kan ook besteld worden
bij Pro Arte Christiana, Prosperdreef, 9, Vaalbeek.

— De Bruegeltentoonstelling to Ganshoren werd ingeleid door Jos

— Van beeldhouwer en keramieker Paul De Bruyne werd op 16 mei
een monumentale compositie, bestaande uit 240 stukken, ingehuldigd. Het groots opgevatte werk is geplaatst tegen de gevel van

— Lod. De Maeyer uit Antwerpen, stelde van 26 april tot 15 mei

de St.-Lucasschool te Oudenaarde.

— Rik Declercq wil in Westouter en omgeving de jongeren mondiger en vrijer maken en start daarom in september met een jeugdatelier.
— Tot 13 mei stelde Gilbert Decock tentoon in de 'Plus kern' te
Gent.
— Van 12 tot 30 mei exposeert Geertrui Decoodt in de bank
Financia, Madeleinestraat, 34, te Gent.
— Kunstschilder Jean-Pierre De Coster exposeerde van 16 mei tot
1 juni te Dendermonde.
— Van 18 april tot 7 mei stelde Albert De Deken tentoon in galerij
Waumans te St.-Niklaas.
— Beeldhouwster Jeanne De Dijn uit Dendermonde werd uitgenodigd op de 'Belgische Week' te Kopenhagen. Deze tentoonstelling, ingericht onder de auspicien van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bet Ministerie van Nationale Opvoeding, het Commissariaat-Generaal voor Toerisme, de Sabena en het Belgisch
Instituut voor Voorlichting en Documentatie, genoot een zeer grote
bijval. De beeldhouwwerken, door de artieste in bruikleen afgestaan, hebben, luidens een verklaring van Inbel, sterk de aandacht
getrokken en hebben ongetwijfeld bijgedragen tot het welslagen
van de 'Belgische Week'.
Intussen werden werken van beeldhouwster Jeanne De Dijn eveneens geexposeerd in het raam van de tentoonstelling 'Le Cuivre
et notre Environnement', achtereenvolgens gehouden to Aarlen, in
het Groot-Hertogdom Luxemburg en te Longwy (Frankrijk).
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De Maegd.
tentoon in het stedelijk Feest- on Cultuurpaleis te Oostende.
— Bij de Roeland-Uitgaven to Antwerpen liet Willem De Meyer
weer een aantal liederen verschijnen, die een ruime verspreiding
verdienen.
In 'Brugge die Scone' van Willem Gyssels en Renaat Veremans
wordt het 'Venetie van het Noorden' bezongen. Hendrik Daems
bewerkte nu dit lied voor drie .gelijke stemmen. Prijs van de koorpartituur : 2 fr. (per 25 ex. a 1 fr.), 'Leeuwerik' is een liedje van
Leen van Marcke, 'Een Meifeestliedje' van Jef Weyns on Lode
Dieltjens is een fris, modern getint meiliedje dat ten dans
uitnodigt.
Tenslotte dient ook de zangbundel 'Komt vrienden in de ronde'
vermeld. Deze bundel kost 50 fr.
Men kan bestellen ,bij Roeland-Uitgaven, W. Woodstraat, 12, to
Borgerhout.

— Maurits Denaux dirigeerde op 26 maart het gemengd koor
'Singhet ende weset vro', het orkest van de Opera van Antwerpen
on een aantal solisten, ter gelegenheid van de uitvoering van Bachs
'Johannes Passion'.
Maurits Denaux is ook de promotor van het internationaal koorfestival, dat momenteel to Kortrijk plaatsvindt.
—

Bij de uitgeverij Saeftinge te Blankenberge verscheen van

Lucien Dendooven het historisch verhaal 'Karel De Goode'.
De illustraties zijn van Frank-lvo Van Damme. Bij dezelfde uitgever
verschijnt binnenkort 'Zannekin, held van Lampernisse', als zesde
cleeltje in de derde reeks 'Galerij van Vlaamse Groton'.
— Zojuist verscheen bij Matari-Verlag te Hamburg, opnieuw een
werk 'yan Valere Depauw in Duitse vertaling. Vertaler Georg
Hermanowski zorgde voor een vrije bewerking van enkele hoofd-

stukken uit 'Die van 't Gangske'. Onder de veelzeggende titel
'Wahlkampf in Bonnrode' gaat vanzelfsprekend een forse parodie
schuil. In feite toont de roman aan hoe de bitse strijd tussen
CDU en SPD in de Bondsrepubliek wel eens zou kunnen uitdraaien
op een zege van de meer bescheiden FDP. Nu einde september
in West-Duitsiand de verkiezingen voor de Bondsdag zullen doorgaan, maakt 'Wahlkampf in Bonnrode' alle kans om de aandacht
van kieslustige Duitsers te trekken.
— Van 12 april tot en met 1 mei stelde Lieve De Pelsmaeker haar
keramieksculpturen tentoon in de Korrekelder te Brugge. Jan
D'Haese verzorgde de inleiding.
— Van 19 april tot 7 mei exposeerde Mia Deprez in het clubhuis
van Open Kring, Steendam, 41, te Gent. Jaak Vandenbogaerde
leidde haar in.
— Van 10 tot 27 mei stelde Michel Depypere tentoon in Galerij
Pieters te St.-Martens-Latem.
— Van 3 tot 13 april exposeerden o.a. Andre Deroo, Marcel Notebaert, Jan Vandekerckhove en Jos6 Vermeersch in kunstatelier Depypere te Kuurne.
— Tijdens het lenteconcert van de Kon. Harmonie 'Het Gildemuziek'
te Roeselare, werd o.m. werk van Maurits Deroo uitgevoerd.
Leopold Maertens dirigeerde.
— Op 28 maart werd te Brugge de weinig bekende Johannespassie van de 16de-eeuwse componist Demantius uitgevoerd door
het Veremanskoor o.l.v. Roger Reruwe. Kamiel D'Hooghe verzorgde
een zestal orgelintermezzi.

— Sylvain Deruwe was solist tijdens de uitvoering van Haydns
'Jaargetijden' op 17 april te Oostende. Koren, orkest en solisten
stonden o.l.v. Georges Maes.
Op 24 april verzorgde Sylvain Deruwe, voor de B.R.T., een zangrecital Jef van Hoof.
— Tot 3 april exposeerde de jonge grafische kunstenares Gaby De
Schepper uit Zele haar werken in de Rik Woutersstudio te
Brussel.
— De Kiasse der Schone Kunsten van de Koninklijke Vlaamse
Academie van Beigie hield haar maandelijkse vergadering op 22
maart te Brussel, in het Paleis der Academien. Prof. F. De Smidt,
lid van de Kiasse, hield een lezing over 'Wisselende uitzichten van
de Sint-Niklaaskerk te Gent'. Volgens spreker kende de huidige
Sint-Niklaaskerk, die de Romaanse verdrong, verscheidene bouwperioden en veel wijzigingen. Door aanpassen en verbouwen werd
gestreefd de stijlevolutie te volgen. Het is aan te tonen dat dit niet
altijd gunstig was; het evenwicht in de samenstelling werd verstoord. De spreekbeurt werd gellustreerd met lichtbeelden.
— Dichter Fred de Swert gaf samen met Paul Vas een verhaal uit,
gewijd aan de boerenkrijgsheld Van Gansen : 'Brigand uit de
Kempen'. Het boek verscheen bij de uitgeverij Saeftinge te Blankenberge en werd door Frank-lvo Van Damme gellustreerd.
— Op 1 maart werd in Kinshasa een nieuw televisiegebouw geopend door President Mobutu en de voltallige regering. De grote
mozalek (50 m 2 ), die de voorgevel siert, werd ontworpen en ook
uitgevoerd door ons medelid Pater Piet Devolder.
Piet Devolder, die in Antwerpen academie liep, zorgde ook voor
de koorinrichting van de nieuwe kathedraal in Budjala (Gemena),
evenals van de kerken van Bominenge Bobadi, Yakamba en Gwaka
(meubelontwerpen en ornamentatie ervan, sculptuur van kruis en
tabernakel, glasramen en muurschildering.)
In Kinshasa zorgde hij, benevens voor de mozaTek voor Telestar,
ook nog voor de koorinrichting van de nieuwe kerken van St.
Philippe en S. Paul. Hij werkt samen met enkele jonge Kongolezen, aan wie hij technische opleiding verschaft en tracht aldus
een enigszins verloren gegane traditie van Afrikaanse kerkelijke

kunst opnieuw tot even te wekken. In zijn onlangs gesticht werkatelier werden reeds verscheidene opdrachten (o.a. glasramen,
mozaTek, e.d.) uitgevoerd of begonnen.
— Van 'Front 14/18', van Luc Devliegher en Luc Schepens, uitgegeven bij Lannoo te Tielt, verscheen reeds een tweede druk.
—

Op 30 maart voerde orgelist Kamiel D'Hooghe het werk 'De
Kruisiging' van Hendrik Daem uit, voor het derde programma van
de B.R.T.

— Tijdens de Europese bedrijfstentoonstelling door de Federatie
van de Brood- en Banketbakkers van Belgie op de Heyzel georganiseerd, werd door de Federatie het werk 'Intimiteit' van kunstschilder Ante Diez aangekocht en op 14 maart aan Prins Albert ten
geschenke aangeboden. Van 29 maart tot 2 mei exposeerde Anto
Diez in galerij Forum te Oostende.
— Op 9 april was Pol Dombrecht solist tijdens een concert in de
reeks 'De 100 concerten van het 2de programma' onder het motto :
In Neerpelt concerteerden laureaten van de wedstrijd 'Pro Civitate'.
— Van 6 tot 20 april exposeerde Herwig Driesschaert in galerij
Imago te Tielt, en van 30 april tot 20 mei in galerie 103, Burgstraat,
103, Gent.
— Sinds enkele jaren werkt, onder het impuls van Jan Flameng, de
kleinkunstgroep 'Tamboerijn'. De artistieke leiding ervan is in
handen van Chris Flameng.
Deze kleinkunstgroep kende tijdens het laatste seizoen zeer opgemerkte optredens, n.l. in de troubadoursavonden van Radio
Brabant. Er werden ook avonden gegeven samen met grote Belgische en Nederlandse vedetten van de kleinkunst, zodat een dozijn
radio-uitzendingen de ether ingingen. Op 27 april luisterde 'Tamboerijn' in Baarle-Nassau eon Belgisch-Nederlandse poezieavond
op, ingericht door de Nederlandse Radio-Unie. Ook de B.R.T. zal
deze avond programmeren.
Voor de derde opeenvolgende maal werd kunstschilder Jan Flameng
uit Turnhout onderscheiden te Ancona in Italie. Uitgenodigd voor
de 'Ille Biennale' ontving hij voor de derde keer een bronzen
medaille en het erediploma met eervolle vermelding. Hartelijkste
gelukwensen I
— In april stelde Gerard Grassere tentoon in galerij Margaretha de
Boeve te Assenede. Van 18 mei tot 1 juni exposeert hij in de hall
van het Sint-Albertgymnasium te Oosterhout (N.-Br.); de opbrengst
van de verkochte werken stelt hij ter beschikking van Thea
Tersteeg, missionaris bij de Papoea's in Australisch Nieuw Guinea.
— Bij de Boekengilde De Clauwaert verscheen onlangs een nieuwe
novelle van Rose Gronon : 'Pentheus'.

— Yvonne Guns exposeerde van 31 januari tot 18 februari in galerij
Antigua te Genk, van 8 tot 31 maart in het Cultureel Centrum te
Mechelen ('Brood in de kunst'), van 5 tot en met 13 april in de
Boerenkrijgschuur van de Abdij te Tongerlo; van 19 tot 31 juli
zal Yvonne Guns tentoonstellen te Blankenberge in Trefpunt, van
22 augustus tot en met 1 september in galerij Het Landhuis te Bornem, van 13 tot en met 23 november in de Gemeentelijke feestzaal
te Borgerhout.
In het aprilnummer van Schakel (Belg. Boerenbond) verscheen van
de hand van Juliaan Haest een merkwaardig artikel over deze
actieve schilderes.
— Tot 18 mei stelde Rigobert Haeck tentoon in de Zwaddermolen te
Mater.
— Op 2 april programeerde BRT.-1 het radioverhaal 'De Hond',
van de Tieltse letterkundige Walter Haesaert.

— Robin Hannelore publiceerde zijn novelle 'De witte vogels' in het
jongste nummer van 'Dietsche Warande en Belfort'.
— Van 1 tot 11 mei exposeerde Danielle Hasenbroeckx grafisch
werk in galerij Konvent, Begijnhof, te Lier. Gaston Durnez leidde in.
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— Van 5 tot 23 maart stelde Karl Heeremans tentoon in galerie
De Sfinx, Oude Zijdsvoorburgwal, 241, Amsterdam.
— Van 10 mei tot 1 juni stelt Pierre Hendrix tentoon in de ontvangsthal van de B.P.-Building te Antwerpen.
Pierre en Ria Hendrix exposeerden tot 18 maart in de Gemeentelijke Feestzaal te Borgerhout.
— Jan Hoogsteyns exposeerde van 31 januari tot 18 februari in
galerij Antigua te Genk. Verder heeft Jan Hoogsteyns een individuele tentoonstelling te Londen in voorbereiding.
— Trade-Marks van Paul lbou werden van 3 tot 29 april tentoongesteld in Vecu, Moriaanstraat, 10, te Antwerpen. Nic van Bruggen
leidde deze tentoonstelling in.
— Van Daan Inghelram verschijnt bij de uitgeverij Saeftinge te
Blankenberge, 'J. B. Verlooy, intellektueel strijder van het eerste
uur', als tweede boek in de derde reeks 'Galerij van Vlaamse
groten'.
— Tot 27 april stelde Mia Janvier - De Bruyn tentoon in de zaal
'd'Hoge Beuken' te 's-Gravenwezel.
- Samen met mimedanser Ton van Ark, treedt Rosa Jonckheere
op in een programma van voordracht en mime onder het motto
'Zwart en wit, minder en meer zonnige close-ups uit het 'even van
grote en kleine mensen'.
— Op 30 maart en 3 april programmeerden B.R.T.-3 en B.R.T.-1 het
luisterspel 'Coridanus in de knoei' van de Engelse schrijfster Jean
Morris. De vertaling was van Bernard Kemp.
— Van 5 april tot 5 mei stelde Juul Keppens tentoon in zijn atelier,
Konkelgoedstraat, 29, te Lebbeke.
— Het Oostends knapenkoor 'Singhet vro' vierde op 27 april zijn
tienjarig bestaan. Het koor, .dat onder de bezielende leiding van
pater Ketele staat, telt thans een tachtigtal Oostendse jongeren,
waarvan 50 kinderstemmen en 30 mannenstemmen. 'Singhet vro'
trad in de afgelopen tien jaar ettelijke malen voor het voetlicht,
steeds opnieuw met veel succes trouwens. De groep behaalde
driemaal een eerste prijs op het internationaal festival te Neerpelt
en eenmaal een ereprijs voor kamermuziek. Ook dit jaar was het
blokfluitensemble van 'Singhet vro' op 3 mei van de partij te
Neerpelt.
— Van 5 tot 18 juli exposeert Magda Kint in de Montrosezaal van
het Oostends Kursaal.
— Van 31 maart tot 12 april exposeerde Omer Kyndt in studio
Callebert te Roeselare.
— Van 13 tot 26 mei stelde Ludo Laagland tentoon in de Boerenkrijgschuur van de Abdij te Tongerlo.
— Van 11 tot 18 mei exposeerde Constant Lambrecht in het Gemeentehuis te Houthulst.
— De roman 'Xanthippe' van Paul Lebeau is ook als cursorische
lectuur verschenen in de reeks 'Caleidoscoop der Nederlandse
letteren' van de boekengilde 'De Clauwaert' te Leuven.
— Van 5 tot 13 april nam Etienne Le Compte deel aan de tentoonstelling 'Kunstbezit voor ieder', in de Boerenkrijgschuur van
de abdij te Tongerlo. Van 16 mei tot 3 juni stelt deze kunstschilder
tentoon in galerij Nova te Mechelen.
— Van 29 maart tot 10 april stelde Georges Leroy tentoon in de
studio Geraard David te Brugge, en van 12 april tot 7 mei in kunstgalerij Marca te Mariakerke-Kolegem. Voor deze laatste tentoonstelling verzorgde JerOme De Pauw de inleiding.
Van Georges Leroy verscheen de novelle 'Harry' als premie-boek
bij de uitgeverij 'De Clauwaert' te Leuven.
-
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Na 'Prins Oeki-Loeki', 'Prins Oeki-Loeki en zijn vlieger', 'Prins

Oeki-Loeki en de draak', en 'De zeer vreemde nachten van Prins
Oeki-Loeki', verscheen thans bij Lannoo een nieuw kinderboek van
Lie : 'Prins Oeki-Loeki in de Kristalbergen'.
— Tijdens de maand mei exposeerde Robert Lizen te Antwerpen,
in de tentoonstellingszaal van L. Steigrad, Hoveniersstraat, 16-20.
— Rita Lomm6e en Piet Balfoort vertolkten de hoofdrollen in
Arrabals 'Fando en Lis' dat te Brugge wordt opgevoerd op de
'Raaklijnzolder', in regie van Tony Willems en een decor van
Fernand Boudens.
— Van 17 tot 28 juli exposeert Antoon Luyckx in de Boerenkrijgschuur van de Abdij te Tongerlo.
— In het Provinciaal Begijnhof te Hasselt gaat in mei een tentoonstelling van keramiek, glasramen en smaltwerk van Hedwige
Luyckx door.
— Het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges Maes verleende zijn
medewerking aan het concert, ingericht door de B.R.T. en aangeboden aan het Willemsfonds, naar aanleiding van de 175ste verjaring van de geboorte van Jan-Frans Willems, concert dat op 18
maart door B.R.T.-1 werd geprogrammeerd.
Op 22 april concerteerde het Belgisch Kamerorkest op het internationaal Koorfestival te Kortrijk.
Georges Maes dirigeert geregeld het Belgisch Kamerorkest in het
programma 'De 100 concerten van het tweede programma', alsmede in de programma's van BRT.-3.
— Op 28 en 29 april vierde Toneelstudio 'Richten' uit leper het
blijspel 'De avond van de 7de juli' van Gerard Van Dijk op, in
regie en arenavormgeving van Oswald Maes.
— Van 30 maart tot 13 april exposeerde Joost Marechal beeldende
en functionele keramiek, in het Huidevettershuis te Brugge.
— Van wijlen Marcel Matthijs verschenen, bij 'De Clauwaert' te
Leuven, twee verhalen in den boek : 'Mur ltalien' en 'Het Turkse
kromzwaard', in de reeks 'Caleidoscoop der Nederlandse Letteren',
bestemd voor het onderwijs.
— Van 19 oktober tot 2 november e.k. wordt te Brugge een tentoonstelling voorzien van grafiek van Luc Mestdag.
— Binnenkort verschijnt bij Lannoo te Tielt de 'Kunstkalender
1970', een fraaie wandkalender met 6 kleurenreprodukties en 6
kinderkopjes, werk van Jaklien Moerman.
Deze kalender kan dubbel gebruikt worden : als kalender en
achteraf als kunstkaart.
— Tijdens de meimaand exposeerde Jean-Paul Muls in 't Kroegske, St.-Paulusstraat, 80, te Oostende. Julien Van Remoortere leidde
de kunstenaar in.
— Marcel Notebaert exposeerde van 19 april tot en met 4 mei in
het provinciaal Begijnhof te Hasselt. Gaby Gyselen verzorgde de
inleiding.
— Op 28 maart gaf Drs. Jef Notermans te Brussel een lezing
over 'Limburg aan beide zijden van de Maas' en dit op uitnodiging
van het Algemeen Nederlands Verbond.
— Achiel Pauwels stelde van 6 tot en met 20 april tentoon in
galerij Imago te Tielt. Gaby Gyselen verzorgde de inleiding. Vermelden wij nog dat Achiel Pauwels einde 1968 een prijs van 15.000
fr. toegewezen kreeg voor zijn gezamenlijke inzending voor de
tentoonstelling van keramiek en weefsels, die van 7 tot 22 december
te Vorst ,doorging, m.m.v. de dienst 'Kunstambachten' en het Instituut van de Middenstand.
— Op 1 maart speelde Flor Peeters een orgelrecital in de Jakobikirche te Hamburg, in het raam van de Belgische Woche. Einde
april en begin mei was de meester te gast in Engeland waar hij
concerten gaf te St. Albans (26 april), Salisbury (28 april), Croydon

(1 mei), Aberdeen (4 mei), Lincoln (7 mei), Coventry (10 mei),
Shrewsbury (12 mei), Liverpool (14 mei), Preston (15 mei) en
Bolton (19 mei).
— Op 18 mei trad de beiaardier Ghislain Pouseele op voor BRT.-1.
— Op 5 mei werd Armand Preud'homme te Hasselt academisch
gehuldigd. Omwille van het groot succes dat 'Op de purp'ren hei',
van A. Preud'homme te Antwerpen te beurt valt, heeft de directie
van de K.V.O. besloten deze Vlaamse operette alle zondagen, tot
het einde van het seizoen, op de affiche te houden.
Op 15 mei zond zender Antwerpen liederen uit van A. Preud'homme
en Renaat Veremans.

werden gebracht. Een huldeperkament, uitgevoerd door
Desmet, werd aan de koning aangeboden.
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— Gedurende de maand april exposeerde Arthur Van Assche in
galerij 'De Pelicaen' te Duffel. Jan D'Haese verzorgde de inleiding,
alsook de teksten op de keurige plakkette.
— Van 5 april tot 29 september exposeert Roger Van Belleghem in
galerie Verwee te Knokke-Het Zoute.
— Van 19 tot en met 27 april exposeerde Hilaire Vanbiervliet in
het Concertgebouw te Brugge. Johan Ballegeer leidde in.
— Van 19 juli tot 1 oogst exposeert Jan van de Kerckhove in de
Montrosezaal van het Oostends kursaal.

— Van 19 april tot 1 juni werd, in de Hallen van het Frans Halsmuseum te Haarlem, een tentoonstelling gehouden, gewijd aan het
werk van Roger Raveel. Deze expositie gaf een overzicht van het
werk van deze Vlaamse schilder van 1952 tot heden. Karel Geirlandt leidde het werk in.

Kunstschilder Germain Van Den Bossche stelde van 12 tot
27 april tentoon in •de Zwadderkotmolen te Mater.

— Van 30 oogst tot 12 september exposeert Helene Riedel in de
Montrosezaal van het Oostends Kursaal.

Keramieker Dries van den Broeck uit Alsemberg exposeerde
gedurende de Meikermisdagen van Asse kunsttegelkeramiek in het
Gemeentehuis,

— Op 13 april werd werk van Herman Roelstraete door BRT.-3
geprogrammeerd, op 14 mei werkte hij mee aan de uitzending van
een werk van Francois Krafft (BRT.-3), op 15 mei dirigeerde hij het
'Drama Christi' van Peter Benoit (BRT.-1) en op 16 mei zond
BRT.-2 composities van hem uit. Vermelden wij nog dat onlangs,
in het Concertgebouw te Brugge, Roelstraetes 'Terzet op. 44 voor
viool, altviool en cello' werd uitgevoerd door het Vlaams Pianokwartet en dat het Vollmaconcert, , dat op 3 mei te lzegem doorging,
onder zijn leiding plaatshad.

— Van 26 juli tot en met 3 augustus zal Dre Van den Broeck
lino's en schilderijen tentoonstellen in de Martinushoeve te Zandvliet.

Schilder-cartoonist Roland Vandenbussche en zijn echtgenote,
de beeldhouwster Mariette Roos, stelden van 1 tot 15 mei tentoon
in galerij Oran je, te Gent.
Van 19 tot 30 april stelde Roland Vandenbussche cartoons tentoon
in de Boerenkrijgschuur van de Abdij te Tongerlo.

— Kamermuziek van Jozef Ryelandt werd op 1 april door BRT.-1
geprogrammeerd.

— Te Kalmthout won Maurice Van den Dries de Jozef Muls-prijs
voor grafiek. In het weekblad 'Rosita' verscheen een interview met
de bekroonde. Van 19 april of exposeerden Maurice Van den Dries
en Paul Turky en een vijftal coilega's onder het motto 'Jonge
kunstenaars'.

— Tot 5 mei exposeerde Walter Schelfhout in galerij Venetia te
St.-Niklaas.

- Kunstschilder K. J. van den Heuvel exposeert van 31 mei tot 15
juni in de Boerenkrijgschuur van de Abdij te Tongerlo.

— Gedurende verschillende weken trad Julien Schoenaerts op in
de Korrekelder te Brugge, waar hij de titelrol in Pinters 'Huisbewaarder' op merkwaardige wijze vertolkte.
Op 29 maart verleende J. Schoenaerts zijn medewerking aan het
programma 'Dossier 3' van BRT.-3. Hij las er de nieuwste gedichten voor van Adriaan Roland Hoist.
Julien Schoenaerts was de verhaler in het ongewone passiespel dat
op 3 april, in een vertaling van Hubert Van Herreweghen, door de
Vlaamse TV. werd geprogrammeerd.

— Bij de uitgeverij Brem te Zonhoven verscheen, op 220 exemplaren, een map met 10 etsen van de Limburgse graficus en schilder
Robert Vandereycken. De prijs van de map bedraagt 230 fr., het
formaat is 28 bij 40 cm.; foto-offset op handgeschept papier.

— 'Het valies in de mist', een luisterspel door Albert Setola, werd
op 26 maart door omroep West-Vlaanderen uitgezonden.
— Tot 11 mei stelde kunstschilder Gust Smet tentoon in galerij
Aymon te Dendermonde.
- Beeldhouwer Pol Spilliaert stelde van 3 tot 17 mei tentoon in
galerij Ann-Hyp te Kortrijk. Voordien, nI. van 15 januari tot einde
maart, had hij geexposeerd in de burelen van de G. Walter
Thompson C°, Marsveldplein, te Brussel 5 (19de verdieping).
— Van 4 tot en met 30 april exposeerde de jonge kunstenaar
Stefano zijn werken in het 't Kroegske' te Oostende.
— Van Omer Tanghe en Luc Craye verschijnt bij Lannoo, in de
reeks 'Catholica', het beschouwend werk 'Wat doen jullie nog in
Europa ?' over missionering en ontwikkelingshulp, vrede en integratie.
— Van 4 april tot 5 mei stelde Gaston Theunynck tentoon in galerij
'Atelier', Van Iseghemlaan, 88, te Oostende.

— De leperse kunstschilder Andre Vandenberghe werd op internationaal vlak driemaal gelauwerd.
Hij nam deel aan de Grote Internationale Prijs voor Schilderkunst
te Deauville. Zijn drie ingezonden werken behaalden alle de onderscheiding 'Grande finale'. Na een opgemerkte tentoonstelling in
het Cultureel Centrum te Ukkel nam Andre Vanderhaeghe deel,
op uitnodiging van de Commissie voor Schone Kunsten van de
Unesco, aan de vierde Grote Internationale Prijs van Hedendaagse
kunst te Monaco. Zijn inzending 'EgoIsme' werd er bekroond met
een erediploma. Door Europa-Arte werd de leperse kunstschilder
tenslotte aangezocht deel te nemen aan de vierde Biennale van
Ancona in Italie. Zijn ingezonden werk, een grafische verwerking
van een zijner doeken, werd andermaal bekroond met een medaille
en erediploma.
De kunsttijdschriften 'La revue moderne des arts et de la vie' en
'Nuova, Critica Europa' wijdden uiterst lovende bijdragen aan het
werk van AndrO Vanderhaeghe. In eigen land werd hij thans uitgenodigd om tentoon te stellen met 'Les Dragons' uit Bergen en
met 'Serninaire des Arts Actuels' te Enghien. De leperse kunstschilder werd vroeger reeds opgenomen als lid van de Academia
Leonardo da Vinci en van het Centro Studi e Scambi.
— Van Paul Vanderschaeghe verschijnt in de Clauwaertreeks
'68-'69 de roman 'De straat waarin je leeft'.
Paul Vanderschaeghe publiceerde ook een aantal gedichten in het

— Onder de leiding van Aimee Diez-Thonon, behaalde het schoolkoor van het Kon. Lyceum te Oostende de eerste prijs in de BRT.wedstrijd voor radioschoolkoren.

jongste nummer van Dietsche Warande en Belfort.

Op 21 december werd. het koor ontvangen op het kasteel te Laken,
waar enkele liederen voor de koning en de koningin ten gehore

— Op 16 maart verzorgde Gerrit Van der Wiele voor BRT.-3 het
klankbeeld 'Wilt heden nu treden'.
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— Karel van Deuren verzorgt de fotoredactie van de publicatie

zaal 'Trefpunt' te Heide-Kalmthout.

verschijnt bij Lannoo te Tielt.

— Louis Verbeeck schreef de tekst van de documentaire 'Tabak',

— Schilderijen van Andre Vandevoorde uit Poperinge worden van
27 april tot en met 9 mei tentoongesteld in galerij Vyncke-Van Eyck.

die op 18 april door de Vlaamse TV. werd geprogrammeerd.
'Bellen bij de buren' is een programma van BRT-Hasselt, dat
verzorgd wordt door Louis Verbeeck en Thera Verheugen.

— Op 18 mei verzorgde Jo van Eetvelde een orgelrecital in de
abdij te Tongerlo.

— Bert Vanhaecke exposeerde van 25 april tot en met 11 mei in
galerij Brusselle, Steenstraat, 41, Brugge.

— Guy van Hoof leidde op 2 mei de expositie Victor Renty-Mariette
Coppens in (St.-Jan-Berchmansinstituut, Antwerpen) en op 17 mei
de tentoonstelling Alfons Opdebeeck (G.B. Art Gallery, Antwerpen).
Hij verleende eveneens zijn medewerking aan de podzieavond van
25 april in De Cluys te Borgerhout (met Jos van de Loo) en 26
april in Kivit te Deurne.
Kunstschilder Jos Van Houdt stelde van 9 tot 19 mei tentoon in
galerij 'Het Landhuis' te Bornem; van 5 tot 13 juli volgt een
expositie in de Boerenkrijgschuur van de Tongerlose Abdij.
—

Ter gelegenheid van de Kattefeesten te leper, exposeerde
Frans Van Immerseel er, van 3 tot en met 19 mei, in Hotel
Britannique. F. R. Boschvogel verzorgde de inleiding.

— Van 7 juni tot 7 juli exposeert kunstschilderes Edith van Leckwyck in Galerie Atelier, van Iseghemlaan, te Oostende. Zij zal,
n.a.v. haar 70ste verjaardag, ook ontvangen worden door het
Oostendse stadsbestuur.

— Pieter Van Maerlande, dichter van o.a. verschillende bundels
pittige kindergedichten, werd op 12 mei, naar aanleiding van zijn
80ste verjaardag, te Roeselare, in het kader van het Cultuurfestival,
gehuldigd.

— Paul Van Morckhoven regisseerde te Mechelen de kring 'De
Moedertaal' die op 16 februari het blijspel van Andre Roussin
'Als het kindje binnenkomt' heeft opgevoerd.
— Tot 8 mei exposeerde Leo Van Paemel in galerij Trio, Kortrijksesteenweg, 223, te Gent.
— Op 2 april werd de Antwerpse architekt en kunstschilder Flor
Van Reeth, 85 jaar. Hij trad vooral op het voorplan als ontwerper
van moderne kerken en als de schilder van de 'gewijde stilte'.
Lange tijd werkte hij samen met glazenier Eugeen Yoors. Voor
zijn doeken inspireerde Flor Van Reeth zich in de Vlaamse begijnhoven.
— Bij Van In te Lier verschijnt binnenkort het verhaal 'Het sprekend
geweer' van Julien Van Remoortere; het werd gellustreerd door
Willy Verschelde van de Studio Servals, die hiermee het stripverhaal een nieuwe en artistiek verantwoorde dimensie bezorgt.
Bij Lannoo zal eind 1969 Van Remoorteres kinderboek 'De Postbode van Liefhuizen' van de pers komen.
Verder werkt Julien Van Remoortere momenteel aan een uitgebreide studie over Vlaamse kunstenaars in het buitenland (in
opdracht van de Minister van de Nederlandse cultuur). Hij doet
fangs deze weg een oproep tot at degenen, die in bezit zijn van
adressen van Vlaamse kunstenaars, in het buitenland gevestigd.
Alle gegevens en adressen zullen in dank aanvaard worden door
de auteur, Pontonstraat, 12, Oostende.
— Op 4 april concerteerde het 'St.-Jozefskoor' uit Roeselare, o.l.v.
Albert Van Walleghem, voor BRT.-2.
— Op Hemelvaartdag werd in de basiliek te Halle opnieuw het
'Maria Moeder' opgevoerd van de dichter Anton van Wilderode,
een
zoals hij het noemt
'poetische evocatie'. Andere opvoeringen zijn voorzien op 17, 18, 24, 25 en 26 mei.
— Op 27 maart en 10 april concerteerde het Westvlaams Orkest,
o.l.v. Dirk Varendonck, voor BRT.-2. Er werden o.m. werken van
Jean Decadt en Jozef Ryelandt uitgevoerd.
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— Marcel Veldeman exposeerde van 15 tot 18 mei monotypen in

'Leuven : traditie en toekomst van een universiteit', die weldra

— Niet alleen in zijn college, doch ook in zijn geboortedorp
Wilsele werd dichter Rene Verbeeck gehuldigd door het gemeentebestuur, door zijn vele vrienden en door de plaatselijke Culturele
Raad. Toespraken werden gehouden door Juliaan Haest en daarna
door prof. Dr. F. Lissens, die het poetisch werk van Verbeeck langs
verschillende zijden belichtte. Paul De Vree ontleedde vooral de
mens in de dichter, de dienaar van het Vlaamse yolk en de trouwe
vriend. Eug. Van ltterbeek dankte de initiatiefnemers in naam van
de minister van Cultuur. Rene Verbeeck dankte eenvoudig en oprecht. Burgemeester-senator Decoux overhandigde ten slotte een
liber amicorum aan de gevierde.

— Geert Verbeke en Claire Buysschaert gaven zopas een dichtbundel 'Tempel' uit bij Uitgeverij Oranje-De Eenhoorn, Rijksweg,
66, St.-Baafs-Vijve. Prijs : 50 fr.
— Van 17 mei tot 6 juni exposeert
Deurlica te Deurle a/Leie.

Willy Verbrugge in Galerij

— Van 18 tot 29 mei exposeert kunstschilder Georges Vercruysse
in het Oudenaardse stadhuis.
— Op 11 april concerteerde de Kon. Stadsharmonie uit Roeselare,
o.l.v. Georges Verdonck, voor omroep West-Vlaanderen.
— Op 17 april werd het 'Concerto voor trompet en orkest' van
Renaat Veremans door BRT.-1 geprogrammeerd.
Als hulde bij zijn 75ste verjaardag richtte VTB-VAB in de KVO te
Antwerpen een bijzondere voorstelling in van het jongste werk van
Renaat Veremans, 'Lanceloot en Sanderien'. Tijdens de pauze werd
de componist door Jozef Van Overstraeten in de bloemetjes gezet.
De mis 'O.-L.-Vrouw van Vlaanderen' van onze eredeken Renaat
Veremans wordt op 1 juni uitgevoerd in de St.-Gummaruskerk van
zijn geboortestad.
— Op 20 april trad Willem Vermandere op te Roeselare, in het
Jeugdclubhuis Tjing, in het kader van het Cultuurfestival.
Van 11 tot 18 mei exposeerde de zanger-beeldhouwer in het Gemeentehuis te Houthulst.
— Op 14 april declameerde Gerard Vermeersch voor de Vlaamse
TV. in het stemmingsprogramma 'Aan het orgel'.
Tijdens de maanden april en mei trad Gerard Vermeersch op in de
Korrekelder te Brugge, in de creatie van Albert Van Hoecks
'Straks wordt het weer morgen', een toneelstuk dat geinspireerd
werd door 's schrijvers verblijf in Amerika, en waarvoor Albert
Setola het decor ontwierp. Op 17 mei fungeerde Gerard Vermeersch als recitant in een uitvoering van 'De Zee' (P. Gilson)
voor BRT.-1.

— Albert Vermeiren verzorgde de inleiding tot de tentoonstelling
van Ray Cooremans en Georges Beckers, die van 10 tot en met 28
mei gehouden werd in galerij Waumans te St.-Niklaas.
Glazenier-graficus Antoon Vermeylen exposeerde van 25 april
tot 27 mei in 'Drie Berken' te Wechelderzande.
— Op 3 mei programmeerde BRT.-3 een orgelrecital door Gabriel
Verschraegen op het orgel van de St.-Baafskathedraal te Gent, in

'het kader van het Festival van Vlaanderen 1968.
— Beiaardier

Constant Versichel concerteerde op 20 april voor

BRT.-1.
— Elke woensdag komt Frans Verstreken voor de micro van Omroep Limburg met een programma dat cirkelt rond het bekende
schilderij 'De Kinderspelen' van Pieter Bruegel de Oude.

Elke donderdag vertelt Frans Verstreken in het kader van het
toeristisch magazine 'De Postiljon' van BRT.-1, over Vlaamse
spotnamen.
— Bij 'De Clauwaert' te Leuven, verscheen Herman Vos' derde
roman : 'Ik ben de Maraboe', een schitterend boek over het !even
van een charterpiloot.
— Mgr. J. Vyverman maakte deel uit van de internationale jury
voor de koorwedstrijd, die van 9 tot 14 april te Loreto in Italie werd
georganiseerd.
— Van 10 tot en met 18 mei exposeerde Piet Waelkens schilderijen,
tekeningen en compositieoefeningen ten gerieve van het onderwijs, in het Gemeentehuis te De Panne.

— Hector Waterschoot verleende op 16 maart zijn medewerking aan
het forum dat door BRT.-3 werd geprogrammeerd onder het motto
'50 jaar geleden verscheen het Bauhausmanifest'.
— Glazenier Herman Wauters stelt graag zijn atelier open voor
bezoek door belanghebbenden (max. 20 personen), mits voorafgaande schriftelijke of telefonische aanvraag (Hof van Riethlaan,
71, Mortsel - tel. 03/49.40.16).
— Van 3 tot 16 mei stelden Andre en Marie-Jose Wene hun nieuwste werken tentoon in de G.B.-Gallery te Antwerpen.
— In de 'Caleidoscoop der Nederlandse Letteren' van de uitgeverij 'De Clauwaert' te Leuven, is ook 'Het luisterspel' van A.
Poppe en Louis Weynants opgenomen.

— Jan Willekens exposeerde van 18 april tot 7 mei 'Kleur op doek',
in galerij Kaleidoscoop te Gent.
— Benevens lonesco en de Obaldia, heeft het reizend gezelschap
'Centrum voor teaterstudie' uit Brugge, nu ook Fernando Arrabal
op het repertoire genomen. Van een werk van deze laatste, nl.
'Fando en Lis', werd een reeks voorstellingen gegeven op de
'Raaklijnzolder', te Brugge. De regie berustte weer bij Tony
Willems, terwiji Rita Lommee en Piet Balfoort de voornaamste
vertolkers waren.
Door de stad Oostende werd een grote marine van H. V.
Wolvens aangekocht voor het museum. In St.-Lambrechts-Woluwe
zal door burgemeester Fallon de naam van Henri-Victor Wolvens
—

aan een straat worden geschonken.

Vermelden we nog dat de prijs voor geschiedenis naar Rigobert
Janssens (Gent) ging en dat de prijzen voor podzie, kinderboek
en folklore niet werden toegekend.
Over de prijs voor muziek wordt pas in oogst beraadslaagd.

Prijzen, uitgeschreven voor 1969
1. Toneelprijs Paul de Mont (15.000 fr.) stukken geschikt voor liefhebberskringen, niet vOOr 1966 gepubliceerd.
2. Vokale muziek : a) vokale ongepubliceerde compositie (7.500 fr.)
b) vokale compositie geschikt als opgelegd stuk voor zangtornooien (7.500 fr.).
3. Beeldhouwkunst (25.000 fr.) : drie werken indienen; ouderdomsgrens max. 35 j.
4. Letterkunde : a) essay of monografie (25.000 fr.) - b) jeugdboek
(12.500 fr.) - c) debutantenprijs roman (12.500 fr.). Werken mogen
niet vOOr 1968 gepubliceerd zijn.
Bovendien zijn nog prijzen voorzien voor geschiedenis (15.000 fr.),
heemkund. monografie (10.000), volkskunde (10.000), fotografie
(fotoclubs), familiekunde (5.000).
Alle inzendingen v6Or 15 december 1969 aan dhr. Gouverneur,
Dienst Cult. en Soc. aangeleg., Bisdomplein 3, Gent, waar ook het
volledig reglement kan gevraagd. Deelnemers moeten in Oost-VI.
geboren zijn of er 5 jaar wonen.

Limburg
Provinciale prijs voor schone kunsten
Een adviescomite zal aan de Best. Deputatie voorstellen doen
(zonder prijskamp) betreffende de toekenning van de prijs voor
muziek, die zowel aan een natuurlijke als aan een rechtspersoon
of een vereninging kan toegekend worden.

Prijs voor geschiedenis van Veldeke-Leen-comite (10.000 fr.)
Inlichtingen p.a. R. Bullinckx, St.-Truidenstwg., 113, Hasselt.

immmmmmmri
Poetisch bericht
Fred De Swert :

Provinciale
prijzen
Oost-Vlaanderen
Toekenning provinciale prijzen 1968
In ons vorig nummer konden wij de bekroning melden van Jean
Bilquin uit Drongen met de prijs voor schilderkunst.
Sedertdien werden nog toegekend :
1. Prijs voor de roman : Georges Leroy (De Pinte) met 'De
Sluipwesp' (25.000 fr.).
2. Prijs voor kunstgeschiedenis : niet toegekend; premie (7.500 fr.)
toegekend aan Gisela Duverger (St.-Amandsberg) voor 'Borduurders
en borduurwerk in het Gentse'.
Aan deze drie gelauwerden, tevens Ieden van ons Verbond, bieden
wij onze hartelijkste gelukwensen aan.

ook nog dit
met miriaden schelpen
en eenhoorn
en ogen van sneeuw
we hebben de brug
gemaakt
zo zes generasies lang
van waterdruppel
tot eeuwen in de toekomst
en met de stervende kreten
nog gloeiend op je lijf
is de wetenschap
gekomen
dat we in 'n papaverrode
zon
— en wisten we het maar —
ontluisterd zouden worden
tot wat
grint
in 'n open mond van haat.
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Fernand Florizoone :

1968 jaar later
In memoriam Robert Kennedy
Los Angeles,
de palmen wuifden als engelen,
op het terras
was hij de hand van de menigte,
op zijn naam gokte zijn land
de zwarten mochten hem,
plots hoorde hij tussen de sterren stilte regenen
een kogel zong diep achter zijn oor,
hij werd onsterfelijk naast zijn broeder begraven
de eenzame menigte stond er verloren bij.
Julien Vangansbeke :

Elegisch

Mijn liefde is al zolang gras.
Op een kruisje schreit de naam van wie ik was
Op mijn holle buik
plantte men vroom een struik,
maar mijn hart is as
onder al dit gewas.
lk voel geen wortels en geen blaren
met mijn vingers, die lang geleden handen waren.
Pieta van brons,
Muur van graniet,
luistert naar ons :
in de bomen hangt ons lied,
in de stemmen der vogels, de stilt'en de wind,
in 't geschrei, daar op straat, van een zeer jong kind...
De krekels in 't gras begrijpen het niet.
26 mei 1968.

Kunstecho's

Met het trillen van mijn moeders onderlip,
begint het onderhuidse klokkenspel
der woorden,
en in de vijver van mijn voorhoofd
schrikken zwanen op.

AALST

Ze zegt : ' lk ben verloren'
— wrakhout waarop ik in de klankstroom
reddeloos naar haar borsten drijf.

Een halve eeuw Felix De Boeck groeide uit tot een grootse
.gebeurtenis in het Oud-Hospitaal, dat vanaf mei museum is
geworden.

Meeuwen vliegen krijsend
uit haar dunne, grijze haren op.

Cantate Domino, het Aalsterse knapenkoor, verbleef na Londen ook
in Tsjechoslowakije. Een Iiederenplaat werd door het koor uitgegeven. Jaarlijks concert op 21 mei, met medewerking van Georges
Maes en Jo van Eetvelde (St.-Maartenskerk).

Een dorre tak,
wordt in de kille stilte van de kamer,
donderend afgeknakt.
Nog vOOr ik in mijn strottehoofd
de steen verduw,
en een mondvol leed vertaal in lettergrepen,
sla ik to pletter
tegen de klippen van haar bekken.
Lutgart Ryserhove

Vinkt 1968
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt
Vinkt veroverd, Nevele Brandt.
Schweinhunde. Sie haben geschossen
Bald machen wir alien kaputt.
Hoe rood is deez' avond — zon of bloed ?
Is dat mijn schuur
of de kerkhofmuur ?
Moeder, zijn de kinderen bij u,
Kunnen we gaan ?
Neen, neen, nu niet beven...
Laat mij !even,
wij hebben niets misdaan
Waar zouden de koeien zijn ?
Is dat oorlog of vuurwerk ? Ruik ik nu
brandende balken, bloed of wijn ?...
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Pieter Coecke is de nieuwe galerij, die in april in de Molenstraat
werd geopend.

In memoriam L. De Paepe werd georganiseerd in de St.-Maartenskerk, met medewerking van de Halewijnstichting, Cantate Domino,
Halleluia, Gudrun en St.-Jozefscollege. De Joh. Passion werd
uitgevoerd o.l.v. Mich. Schelck. Organisatie Pro Arte.
De Dirk Maertensprijs voor poezie 1968 werd toegekend aan Gust
Gils uit Brasschaat voor 'Manuskript gevonden tijdens achtervolging'; 98 dichtbundels, gepubliceerd in '67 en '68 kwamen in
aanmerking. De Valerius de Saedeleerprijs, eveneens van 10.000 fr.
ging naar Nicole Noe (Lade), Nelly Paenen (Aalst) en Fr. De Prez
(Haaltert). Hartelijke felicitaties.

ALVERINGEM
Het Verschaeve-Comite zet een blijvende culturele werking in met
een viering van Verschaeve als kunstenaar bij de 20e verjaring van
zijn overlijden. Toetreding tot steuncomite, door storting van 100
tot 1000 fr. op giro 90.52.18, Verschaevecomite, Alveringem.

ANTWERPEN
Een Museum voor hedendaagse kunst zal op de hoek BeukenlaanMiddelheimlaan (Wilrijk) opgericht worden, in samenwerking tussen
Departem. Ned. Cultuur, Stadsbestuur en privemecenaat.
Renaat Verbruggen, directeur van de VI. Opera, werd gevierd tijdens
een huldeconcert in de opera o.l.v. L. Gras. Hij kreeg de Orde
Leopold II van de minister van Cultuur en ook zijn dame, de aquarelliste J. Franck, werd in de hulde betrokken. Aan beiden onze
hartelijkste felicitaties.

,
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Guus Bron. Benevens een rondreizende ploeg, die een drievoudig
programma afwerkt (elk programma afgestemd op een bepaalde
leeftijdsgroep), beschikt N.O.T. ook over een 'jeugdteater, dat met
'Droom van een cirkus' van Ed. Winters en Piet Vinken, optreedt
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. .
Aan belangstellenden wordt gratis het informatieblad 'Trimester'
gezonden.
De Prijsvragen der K. VI. Academie v. Wet., Lett. en Sch. K. v.
Belgie, uitgeschreven voor de kiasse der Sch. Kunsten voorzien
o.a.
— voor 1970 een beeldhouwwerk in verband met het onderwijs,
te plaatsen aan of in een schoolgebouw. Model op 1/2 levensgrootte, met opgave van de voor uitvoering gekozen materie. Inzenden
vOOr 15 jan. 1970; prijs geraamd op 30.000 fr.
- voor 1971 : tien prenten 15 x 20 op La lOgende d'Ulenspiegel
van Ch. de Coster. Eveneens voor 1971 : kamermuziekstuk, minim.
10 min., minim. 12 solisten. Elke prijs geraamd op 30.000 fr.
Inzenden yds& 15 jan. 1971.
Secret. : Paleis der Academien, Hertogsstr. 1, Brussel 1.

deren gingen voor een totaal van 325.000 fr. Tot heden werden
reeds 9 millioen b.fr. in de loop der jaren aan verdienstelijke
personen en instellingen van Noord en Zuid geschonken.
Wij vermelden onder de bekroonden van 1968 Marc Trabaut,
oprichter van het Van Gogharchief in Antwerpen. Een TV-spelprijs
ging naar G. Gheuens (Lier), voor 'Het recht van de sterkste'.
Felicitaties aan de winnaars en een eresaluut aan de stichter en aan
het Alg. Nederl. Verbond, uitvoerder van het testament van mr.
H. L. A. Visser.
Een Hoorspelprijskamp wordt voor 1969 uitgeschreven door het
AIg. Nederl. Verbond; tijdsduur 45/60 min.; oorspronkelijk werk;
getipt en onder schuilnaam insturen : secret. A.N.V., Surinamestr.
28, Den Haag (vOor 1 juni). Jury F. Koote, M. Goole, K. Kleyn,
C. de Ridder, P. SchrOder.

DEURLE
Servaes' Kruiswegen van Luithagen (1919) en van Utrecht (1922,

Een Studiedag voor Kunstambacht en Vormgeving ging door op 25/5
en werd ingericht door het Econ. en Soc. Inst. van de Middenstand
in het Congressenpaleis. Referaten van H. de Sy, R. Cornerotte,
K.N. Elno, A. de Vinck en R. J. Smeets (Eindhoven).

geschilderd) werden tot 18 mei tentoongesteld in museum DhondtDhaenens, met enkele andere belangrijke werken. Mooie cataloog
met teksten van Wies Moens; gewone a 100 en genummerde
200 fr.; Colibrantuitgave, Cahiers van Deurle nr. 1. Een belangwekkende en uitzonderlijke confrontatie.

Constantin Meunier - George Minne, Tekeningen en beeldhouvvwerken, worden tentoongesteld in de Kon. Mus. v. Sch. Kunsten,

DWORP

Koningspl. 1, van 8 mei tot 6 juli.

Dietsche Warande en Belfort hield op 17 en 18/5 in het Kajotters-

Het Comite europeen des Métiers d'Art richt uitwisselingen in van
jonge kunstambachtbeoefenaars uit de Gemeensch. Marktlanden
(tussen 18 en 30 j.). Wie wenst 6 tot 18 m. bij een collega in het
buitenland te werken of een jonge buitenlandse collega te ontvangen
kan terecht bij : Ec. en Soc. Inst. v. de Middenstand, Jozef II str. 9.
Reis en verblijf vergoed.

domein zijn Iett. weekend, met een bespreking van 'Poezie en
televisiemedium' o.l.v. Hubert van Herreweghen en lezingen door
Fern. Auwera en Paul Brondeel.

Design voor juniors was het onderwerp van een studiedag in
Design Centre op 14/1, o.m. over speelgoed. 'Informdesign', informatiebulletin van het Inst. v. Industr. Vormgev., Eenheidstr., 60,
Brussel 5, wijdt er zijn febr.-nummer aan (30 fr., giro 780.25).

De 8. VI. Cultuurdag, op zondag 20/7, wordt om 9u30 geopend in
het kasteel. Doorlopende tentoonstelling van antieke kunstvoorwerpen en heiligenverering in Frans-Vlaanderen. Hoogmis met homilie
in het Fr.-Vlaams door Z.E.H. Decalf, pastoor van Ekelsbeke. Warm

Aquarellisten stelden in het provinciaal centrum ten toon van 24/5
tot 11/6, op initiatief van de prov. dienst van kunstambachten.

Het Instituut voor Nederl. Lexicologie, dat een woordenboek van
het Nederl. moet opstellen, kreeg als VI. commissieleden : G.
Geerts (Leuven), A. van Loey (Brussel), J. L. Pauwels (Leuven) en
W. Pee (Gent). Maar hopen dat zij van hun collega's uit het noorden
evenveel bereidwilligheid zullen verkrijgen voor het aanvaarden van
Zuidnederl. woorden en zegwijzen, als zij er betonen voor andere
'vreemde' talen zoals Engels, Frans, Duits en Jiddisch. Er zijn
echter zeven N.-Nederl. commissieleden...

DENDERMONDE
Aymon, cult. centrum, Grate Markt 26, bracht o.m. :
-

tentoonstellingen van Gilbert Baetsle (inl. min. Pl. De Paepe),
Jean-Pierre De Coster (inl. S. van der Brempt) en Gust Smet (inl.
Anton Vlaskop).
poezie en melodie, met voorstelling van de jonge dichter Leo
Bruyninckx door Anton Vlaskop, met voordracht van Rita de Baets
en muz. opluistering van P. Baro, Ph. Malfeyt en M. van Impe.
een artiestenbal op 30/4.

DEN HAAG
De Visser-Neerlandiaprijzen 1968 werden op 8 febr. in de Rolzaal
van het Binnenhof uitgereikt, nl. 20 prijzen, waarvan 6 naar Vlaan-
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EKELSBEKE (Fr.)

aanbevolen.

GAASBEEK
Het Kasteel van Gaasbeek organiseert van 6 juni tot 13 juli een
tentoonstelling van copies van meesterwerken van Bruegel n.a.v.
het Bruegeljaar. Op 27/6 houdt Lic. Fl. Gins, voorz. van het Nat.
Bruegelcomite, een conferentie met dia's en geleid bezoek aan
de tentoonstelling; hij is de verdienstelijke initiatiefnemer van
deze expositie. De tentoonstelling ging voordien door in VTBstudio te Antwerpen, van 15 tot 30 mei, en zal ook te Hasselt, van
23/8 tot 12/9, te zien zijn in het Prov. Begijnhof. Zij bevat o.m.
werken, die voor de gelegenheid in opdracht werden uitgevoerd,
in benaderende formaten. Deze formule biedt een uitkomst, waar
de verplaatsing van wereldbefaamde kunstvoorwerpen een onmogelijkheid wordt. Daarnaast zijn een honderdtal foto's van etsen,
beeldhouwwerk en keramiek te bewonderen.

GEEL
De 3 Kempense Boekenbeurs ging door van 11 tot 18/4, ingericht
door DF-Geel en het HIK. De tentoonstelling 'Het Z. en N.-Ned.
Boek in vertaling', de expositie van ijzersculpturen van Rudi Suls,
een paneelgesprek over Ned. literatuur, een presentatie van Geelse
schilders, een Iiterair debat, twee filmforums en een avond van
creatieve expressie maakten het geheel tot een culturele week met
standing.

De Gasthuiszusters hielden in het oude gasthuis, van 15/5 en 21/6,
een tentoonstelling van hun Volkskundige schatten, naar aanleiding
van hun verhuizing. Koor- en orgelconcert op 18/6.
De Vereniging van Kempische Schrijvers houdt haar jaarvergadering in het kader van de Gasthuistentoonstelling op 22 juni.

GENT
Onder de tentoonstellingen vermelden wij :
- Oostenrijk te Gent (21/3 tot 20/4) o.a. Ad. Loos, A. Lehmden,
R. Schonwald, J. Miki.
— facetten van de jonge VI. kunst (juni-juli-oogst) in het centr. v.
kunstamb.
— schilderijen van oude en moderne meesters in galerij Dyle,
Bagattenstr.
— Miel Roos, K. d'Have, Abr. Frank en J. Verwest in de Draak,
Cataloniestr.
— jongeren der sted. academie (9-21/5).

Liber Floridus van kan. Lambertus v. St. Omer (12e e.) uit de

Prov. Griffier Van Bockrijk. Organisatie Prov. Culturele Dienst.
Dergelijke initiatieven zijn belangrijk om ook voor onze kunstenaars de weg open te maken naar het buitenland.

Kunstambacht en design, de tentoonst. samengesteld door het Ec.
en Soc. Inst. v. de Middenstand over de produkten van het Belg.
kunstambacht, gaat door in het Prov. Begijnhof van 31/5 tot 25/6.
In het kader hiervan wordt een studiedag gehouden voor architecten
en kunstamb.-beoefenaars en voor kunsthandelaars en kunstamb.
(7/6), evenals te Neerpelt (6 en 7/10). Referaten van de heren
Denkens, Nivelle, Botte, Tuyls, Scheirsen en mevr. Gil Claes-Smeets.

HOENSBROEK (Ned.-Limb.)
Tijdens de Pinksterdagen gaat, voor theater, radio en t.v., een
Congres over historische spelen door in het kasteel, met Oostenrijkse en Duitse deelname.

KORTRIJK

schatkamer van de RUG werd, ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van de Universiteit, o.l.v. Drs. Derolez uitgegeven door uitg.
Story; 15.000 fr., 457 delen, perkament. Enig document.

Een enkele vogel in de plantentuin was het motief van de schilder-

Tekeningen van Beroemde meesters in het Museum voor Schone
kunsten zal van 22/8 tot 30/9 het belangrijkste evenement zijn
gedurende het Festival van Vlaanderen, naast de Hedendaagse
Graveerkunst in Belgie (22/8 tot 30/9) in de St.-Pietersabdij.

stelling in Galerij An-Hyp van 4 tot 19/4.

Voor het Festival van Vlaanderen zelf dient tijdig plaatsbespreking
aangevraagd : St.-Margrietstraat 26.

Scheppende handen — Jongeren in het Kunstambacht (Coupure
links 205) organiseert opnieuw een reeks tentoonstellingen van
jonge kunstenaars : Turnhout (C.O.M., 1-7/6), Genk (Shopp. Center,
16-22/6), Zele (gemeenteh., 30/6-6/7), Oostende (Vorm. Inst., 2-24/8),
Diegem (parochiez., 31/8-7/9), leper (Hallen, 13-22/9).
De Vlaamse federatie van jonge koren richt van 17 tot 24/8 een
koorweek in o.l.v. Oriel Mattorell (Barcelona) en K. Cooremans
(Gent). Inschrijven Pr. Elisabethstr. 34, Mariakerke voor 1 juli.
Tevens zullen er 'Koordagen voor de jeugd' doorgaan.

en tekenwedstrijd voor de zesdes der Kortrijkse scholen. J. P.
Ballegeer en J. Vande Kerckhove selekteerden voor de tentoonHet Lentefestival van Vlaanderen bracht te Kortrijk een belangrijke
reeks concerten met het Kamerorkest van Georges Maes (22/4), het
Madrigaalensemble van Budapest (25/4), de Schola Cantorum
van Bad Godesberg (28/4), het Quatuor Parrenin (2/5), het BRTorkest (9/5), het ORTF-orkest (13/5), Singhet ende weset vro van
Kortrijk o.l.v. Maur. Denaux (18/5), het K. Mannerquartet Eupen
(23/5) en het BRT-kamerorkest (30/5).
De algemene directie berustte bij M. Denaux, stichter-voorzitter van
het Intern. Koorfestival.

HEIDE-KALMTHOUT

Het VI. Verb. v. Poppenspel (Priesterstr. 4) schrijft een kindertekenwedstrijd uit voor de omslag van zijn tijdschrift 'VI. poppenspel'.
Insturen Postiljon Theater, Onderrichtstr. 56, Brussel 1, v6Or 1/6.

De Tweede Jozef Mulsprijs voor Grafiek, ingericht door DF-Heide
(10.000 fr.), werd toegekend aan ons medelid Maurice Vanden
Dries uit Deurne, terwijl ook een lid de eervolle vermelding ontving, nl. Dominique Ampe uit Mechelen. De jury bestond uit L.
Bekkers, J. Godderis, J. Hendrickx, W. Vanbeselaere (voorz.) en
G. Van Hoof. Zestig deelnemers hadden meer dan 300 werken
ingestuurd, waarvan 24 tentoongesteld werden van 26/4 tot 7/5 in
galerij Trefpunt. Hartelijke gelukwensen aan bekroonden en organisatoren.

HASSELT

HERENTALS

De Vereniging van Limburgse Schrijvers hield op 27 april haar
statutaire vergadering in Hotel Schoofs, met een lezing door Dr.
Bussels. Een academische vergadering in de raadzaal van het
stadhuis ging, door tot huldiging van Peter Nona en Henri Heymans.
Lidgeld 200 fr., giro 4345.42, Trudo Hoewaer, Hasselt (tevens abonn.
op 'Oostland').

Het Toneeltornooi, , het achtste, werd gewonnen door Vreugd in
Deugd uit Wilrijk, met 'Monserrat', in een regie van Karel Verstreken, die de prijs ontving voor de beste acteur en de beste regie.
Volgden Ossag (Geel) en Ware Vrienden (Schoten). Gelukwensen !

GENTBRUGGE

Facetten van de jonge Vlaamse Kunst 1969, ingericht door de Ned.

HILVARENBEEK

Dienst voor Pl. kunsten van het Min. v. Ned. Cultuur, werd het eerst
vertoond in het Begijnhof te Hasselt o.l.v. de Prov. Culturele Dienst,
van 22/4 tot 7/4. Een veertigtal geselekteerden, waartussen de
Limburgers een beste indruk maken. De opening igebeurde door
Directeur-Generaal Rock en werd gevolgd door een happening met
puddingbedeling, die sympatiek onthaald werd.

De Cultuurdagen gaan door op 28 en 29 juni, met het tema 'Onbegrensde cultuur'. Een herdenkingstentoonstelling Anton Van ,Duinkerken zal er het hoogtepunt van uitmaken.

Die KOnstlergilde E.V. exposeerde in het Prov. Begijnhof van 9 tot

De Vara-poezieprijskamp, een doorlopende prijsvraag voor dichters
die nog niet in boekvorm publiceerden, bekroont om de 14 dagen

26/5. Inleiding G. Hermanowski. Begroeting door ons redactielid

HILVERSUM
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een gedicht. In viervoud een gedicht insturen : Vara, red. Lettergrepen, Postbus 175, Hilversum. Prijzen telkens van 50 •g. met
publicatie en gecommentarleerde voordracht. Jury : A. Kossman,
R. Kuipers, en een derde afwisselend jurylid. Niet bekroonde
gedichten kunnen in koers blijven.

IEPER
Een Boekenbeurs ging door van 18 tot 20/4 in de Lakenhalle; Miel
Cools trad op bij de opening.
Een Sted. Cultur. Raad werd opgericht op 14/4.

Toneelstudio Richten bracht op 28 en 29/4, in arenatoneel, in Hotel
Britannique 'De avond van 7 juli'; regie 0. Maes.

IZEGEM
Het 3. Europees Lentefestival gaat door van 24 tot 27/5, ingericht
door 'Die Boose' en het Stadsbestuur. Groepen uit Duitsland,
Griekenland, lerland, Tjechoslowakije, Joegoslavie en Zweden.

KASTERLEE
Ondernemerschap in het kunstambacht is een weekend, ingericht
door 'Scheppende handen Jongeren in het kunstambacht' in
hotel De Bergen op 17 en 18 mei.

LEUVEN
De 3. Grote Prijs 'Ons Loven' wordt voorbehouden aan lokale
geschiedenis (25.000 fr.). Inlicht. vragen dhr. M. Peeters, Vanderkelenstr. 28. Insturen vOOr 1/9; uitreiking in december.

LIER
Het zeer gevulde cultureel programma bevat o.m. :
— Klavierconcert Ekat. Novitskaia (14/5)
-

Ren. Veremansmis 'O.-L.-Vr. van Vlaanderen' (1/6, St.-Gummarus)

-

Opening L. van Boeckelzaal in Timmermansmuseum (7/6) bij
25 verj. van oven.

-

Hulde Dr. Laporta bij 50 verj. van overlijden

-

Volksdansgroepen van Neerpelt (19/7), van Bohemen en Slovakije (5/8)

-

Openluchtbeeldh. tentoonstell. in stadspark in juli en augustus

— Tent. werk van leer!. Sted. Academie (13-24/6)
Lien is dit jaar toeristische richtstad.

MARIAKERKE
Zingweken

worden ingericht te Bremen, Freiburg, Floreffe en
Koblenz door de Europ. feder. v. J. Koren. lnlichtingen bij de VI.
Federatie van Jonge Koren, Pr. Elisabethstraat 34, Mariakerke.

seert een Internationale zomercursus voor orgel (18 tot 29 aug.),
gegeven door Prof. Flor Peeters (St.-Romboutskathedraal). De
lessen worden collectief gegeven, zodat ieder deelnemer verscheidene speelbeurten krijgt.
Algemeen programma : a. twee werken uit de voor-Bachse Barok;
b. J. S. Bach : twee grotere werken, 1 sonate en twee belangrijke
koraalvoorspelen; c. twee werken van C. Franck, ofwel eon Franck
en een Reger; d. twee werken uit de moderne orgelliteratuur.
Inschrijvingsgeld 2.000 fr. (Kortenbergl. 158, Brussel 4).
De DF-Nat. wedstr. voordracht en welsprekendheid kreeg, na plaatselijke en gouwschiftingen, zijn finale op 14 mei, met 15 finalisten.
Het sted. conservat. trad er op o.I.v. P. Cabus, directeur.
De 2e Trienale 'Het brood in de hedendaagse kunst' werd in de
maand april gehouden door de Nat. fed. v. de Bakkerij; ,drie zalen
van het cultuurcentrum werden met 86 werken gevuld.
Het DF-Congres ging door op 12 april in de zaal Volksbelangen, met
hoofdzakelijk politiek-culturele referaten, voor een modern cultuurbeleid.
Het 2. Jeugdtoneeltornooi ging door van 13 tot 26/4, ingericht door
het AIg. Kath. VI. Toneelverbond in de stadsschouwburg.

Jef Denyn werd op 19/3 herdacht door de K. Intern. Beiaardschool,
met concerten van Rene Verstreels en P. Desmedt (werken van
Jef Denyn en Staf Nees, van de huidige directeur van de school,
evenals J. Van Hoof, die ook in de hulde betrokken wend).

NEERPELT
Het 17 Europees muziekfestival voor de jeugd bracht van 1 tot 4
mei 4.000 deelnemers uit 11 landen. Tevens ging in het Cultureel
centrum een tentoonstelling van muziekinstrumenten en een fotowedstrijd door.

OOSTENDE
Een Wedstrijd voor toeristische geschenken werd uitgeschreven
door het Stadsbestuur, voor stu kken van max. 50 en 500 fr. kostprijs; zes prijzen van 7.500 tot 2.000 fr. en verzekerde bestelling.
Voorwaarden aanvragen Stadsbestuur (lastenboek 25 fr.).
'

Uit het programma van het Noordzeefestival in het Kursaal lichten
wig :
—
—
—
—
—

Beethovenconcert met Arthur Grumiaux (17/7)
de Comedie Francaise met 'L'idiote' van Marcel Achard (22/7)
Straussconcert met de Wienerstaatsoper (26/7)
The American Youth Orchestra met Naum Sluszny (8/8)
Het ballet van de Kon. VI. Opera (21/8).

OOSTROZEBEKE
Een Map zeefdrukken wordt uitgegeven op 30 ex., 60 x 90, 3/4
kleuren, met een werk van Elias, Lucassen, W. Deneckere, J. Vanden Abbeel en W. Plompen. Voor niet-leden 2.500 en voor leden
1.500 fr : Vrienden van de Hed. Kunst Roeselare, Dentergemstw.,
26, Oostrozebeke.

Marke is een nieuwe kunstgalerij, waar ook muziekuitvoeringen
plaats grijpen. Zij is gelegen aan de Bosstraat en bestuurd door
letterkundige Jeroom De Pauw (Begonialaan, 32, De Pinte).

MECHELEN
Het Lemmensinstituut viert op dond. 22 mei zijn 90-jarig 'bestaan met
een concert in het instituut, te 22u30, Herestr. 51.
De directie der Intern. Cult. Betr. van het Min. van Cultuur organi-
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OUDENAARDE
De Vitabundels bieden voor de jonge Vlaamse dichters een geschikte en financieel gunstige publicatiemogelijkheid; voorwaarden aanvragen aan Vita, Postbus 43, Oudenaarde. De bundels (48 blz.)
kunnen aangeschaft worden door podzieabonnement van 10 titels,
waarvan minstens 5 uit de reeds verschenen reeks, a 200 fr., giro
87.37.77. Voor publicaties in eigen beheer op offset, zich wenden
Eric De Preester, Vita, Speelstraat 38. Zingem.

PEER
Het Limburgs ontmoetingscentrum voor pl. Kunsten organiseert
een kunstmaand met concerten, opera, film en ballet. Ook de tentoonstelling 'Aquarellen en gouachen' van jonge Belg. Kunstenaars. Abonnem. : 500 fr. op giro 602.206, O.-L.-Vr.-laan 4.

POPERINGE
Kunstkring Hoppeland schrijft in 1969 haar driejaarlijkse prijsvraag
voor schilderkunst uit (25.000, 15.000 en 10.000 fr.). Onderwerp vrij,

formaat niet beperkt, alle uitdrukkingsmiddelen toegelaten. Inschrijven vc5or 1 oogst : Secretariaat Kunstkring Hoppeland, Krombekesteenweg, 2 E, Poperinge, alwaar volledig reglement kan bekomen worden. Inzenden tussen 13 en 23 oogst. Proclamatie op
17 sept. in de Galerij J. Boudry, Bovenzaal van de Bank van
Roeselare en West-Vlaanderen te Poperinge.

POSTEL
Contactcentrum is de nieuwe vleugel van de abdij, waar een drukke

kunstactiviteit wordt gepland, in een der belangrijkste recreatieoorden van het land.
Openingsconcert op 18/5 met het Belg.. Kamerorkest van G. Maes.
Kamerconcerten op de zondagen 22/6 (trio Orpheus), 13/7 (J.
Ockeghem Gezelschap), 24/8 (Klarinetkwartet M. Hanssens), 14/9
(Consortium antiq.) te 17u30; ook 5/10 te 16u. (M. Flour). Abonnem.
250 fr.; toeg. 50 fr.; giro 10.222.12 R. Billiaert, Pastel.
Op 8/6 wandelconcert door The Low Land Pipers.
Tentoonstellingen o.m. uit de bibliotheekschatten (15-17/8). In de
nabije toekomst zullen ook individuele tentoonstellingen van Kunstenaars doorgaan.

RIJKHOVEN-BILZEN
Het Domein Alde-Biezen, hoofdcommanderij van de Teutonische
orde in de Nederlanden, zal op initiatief van de CVP-jongeren-Bilzen mogelijks gerestaureerd warden. In juli gaan de Aide Biezenfeesten door, om de aandacht op deze noodwendigheid te vestigen
en de verzameling van fondsen in te zetten. Het wordt de hoogste
tijd. Zou men er geen internationaal ontmoetingscentrum kunnen
van maken en er Duits kapitaal aan interesseren ?

ROESELARE
Het Cultuurfestival ging door van 19 tot 27/4 met een reeks tentoonstellingen, spreekbeurten, debatavonden, concerten en toneelvoorstellingen, evenals bezoek aan het sted. museum voor folklore
o.l.v. Michiel Debruyne en een kleinkunstavond van Willem Vermandere.

RUPELMONDE
Een Uilensplegelmonument werd door V.T.B. geschonken aan de
stad. Het is een werk van Sophia Scheltjens-Smit. Bij de inhuldiging
werd o.m. door Bert Peleman en J. van Overstraete het woord
gevoerd (15/5).

SCHELDERODE
Kunstforum is een nieuw ontmoetingscentrum en galerij, opgericht

door A. Van Wiemeersch, hoofdred. van 'Kijk-Vision'. Informatiefolder aanvragen : Kunstforum, Schelderode.

ST.-JOB-IN-'T-GOOR
De 'Europa-prijs voor literatuue wordt jaarlijks op initiatief van
voorz. Dr. Philipsen uitgeschreven (50.000 fr.). Komt in aanmerking:

prozawerk verschenen in de laatste 3 jaar in gelijk welke Europese
taal. Uitreiking 24 mei in Cultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41.
Voor dit jaar werd de prijs toegekend aan de in Amerika verblijvende Vlaming Jan Yoors voor zijn oorspronkelijk in het Engels
geschreven boek 'Wij Zigeuners'.

ST.-TRUIDEN
Het Lentefestival van Vlaanderen heeft de Limburgse Basilica Concerten van St.-Truiden eveneens in zijn algemeen programma ingeschakeld. Dit jaar vier concerten : Tsjaikowski (11/6, Minderbroedersk.; Limb. simf. Orkest), Muziek in de Middeleeuwen (St.-Gangulfus, 18/6; Studio der fail-len Musik, Milnchen), Couperin (Seminariekerk, 25/6; Marcel Druart), Mozart (Begijnhofkerk, 2/7: W.-V1.
orkest, Dirk Varendonk en Pol Dombrecht). Intussen is de restauratie van de mooie St.-Gangulfuskerk beeindigd.
Het programma omvat ook een reeks beiaardconcerten, zoals te
Tongeren, en een Militaire Taptoe door Nato-Muziekkorpsen op de
grote markt (15/6).

TERNAT
Een Groepstentoonstelling werd ingericht door de cultuurkern van
het R.I.T., met deelname van J. Baekens, F. Claes, H. Collinet,
B. De Keyzer, Ch. Lankmans, St. Depuydt, W. Ronsmans en Jaak
Woutermaertens (Romeprijs 1968); daarnaast werk van leerlingen.

TONGEREN
Het zwaartepunt van het Lentefestival van Vlaanderen brengt vooreerst zes muziekzaterdagen tussen 31 mei en 6 juli in de Basiliek,
met de 'Schepping' van Haydn, de 'Grande Masse des Morts' van
Berlioz, een Kon. Elisabethconcert, het 'Deutsches Requiem' van
Brahms, een Bachconcert, Honeggers 'Koning David' en 'Harold en
Italie' van Berlioz. Een prestigieuze reeks orkesten en solisten zijn
gecontracteerd.
Bovendien worden zes radio-hoogmissen rechtstreeks door de B.R.T.
uitgezonden, telkens uit de Basiliek met : het Utrechts Byzantijns
koor, het Sacramentskoor van Breda, het Collegium Musicum
Limburg, het St.-Servaaskoor van Maastricht, het Mansterchor van
Neuss, het Aachener Domchor en last not least het Basilicakoor
van Tongeren, dat o.l.v. Juliaan Wilmots de 'Missa Octavi toni' van
Orl. Lassus zal uitvoeren op 29 juli.
Tenslotte zijn er zestien Torenorkesten, die het 'Toren- en beiaardfestival' uitmaken. De beiaardiers Alb. Vanden Born (Tongeren),
N. Renders (St.-Truiden), Rene Van streets (Hasselt) A. Wagemans
(Tienen) en Geo Clement (Mons) zullen de beiaard bespelen.
Het hele festival, dat onder de naam 'Basilica-concerten' een grote
vermaardheid kreeg vooral dank zij het dynamisme van zijn animator Cam. Swinnen, wordt geschraagd door de verenig. der Vrienden
van de Basilicaconcerten. Deze zullen beloond warden door drie
Kasteelconcerten in de kastelen van Colmont-Overrepen (Ensemble
Orpheus Brussel), Hamal-Ritten (Solistes de Liege) en 's Herenelderen (Quatuor instr. de Paris).
Men kan bij de vereniging aansluiten door starting van 550 fr. op
giro 86.17.64, vr. v. de Basilica-Concerten, Tongeren (tevens abonnement, met inbegrip van de Concerten te St.-Truiden).
In het Prov. Gallo-Romeins Museum ging van 29/3 tot 27/4 een
tentoonstelling van kleurreprodukties van Utrillo door. Van 15/5 gaat
de tentoonstelling der eerste resultaten van de Belg. opgravingen
te Herdonia door (Ordona-Apulie).
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TONGERLO
De Kempense Cultuurkring programmeert concerten in de abdij
op 18/5 (Jo van Eetvelde), 15/6 (Foerster-koor) 20/7 (L. Kramer) en
7/9 (Fr. Herand); dir. T. H. Timmerman. Verder tentoonstellingen
van Ludo Laagland, K. van den Heuvel, J. Van Houdt en Ant.
Luyckx, evenals van de Hagel. Kunstkring en de Beroepskunstenaars van Belgie; telkens in de Boerenkrijgschuur; dir. F. Fimmers.
Het da Vinci-museum is toegankelijk van Pasen tot 30/9.

Dichtwerken voor jeugdvieringen

zijn het onderwerp van een
prijsvraag van het Apostol. v. Kerklel. leven, Norbertijnerabdij, waar
inlichtingen kunnen bekomen. Prijzen : voor 10.000 fr. in totaal.

WAREGEM
De XXII' Frans-Vlaamse Cultuurdag gaat door op 14/9. Inzet te
9 u. Sectievergaderingen. Om 15 u. plenaire vergadering met toespraken van de heren Van Acker (voorz), Prof. W. Thijs en Luc
Verbeke. Alle bijeenkomsten in het jeugdcentrum. Vrije toegang.
Steun te storten op giro 53.80.41, L. Verbeke, Waregem.

WEERDE
Van 9 tot 11/5 hield het DF-Weerde in zaal Flora een tentoonstelling
'De waarde van Weerde', met werk van plaatselijke schilders, beeldhouwers, fotografen e.a.

WERVIK

jonge en jongste dichters zullen hierin de gelegenheid krijgen om
met een of meer gedichten in het Duitse taalgebied voorgesteld
te worden. Bepalend voor de opname zijn alleen de kwaliteit en
de vertaalbaarheid van het gedicht. Het sonnet krijgt evengrote
kansen als de experimentele lyriek.
Mijn plan bestaat erin, vanaf juni-juli regelmatig een bladzijde
gedichten uit Vlaanderen, in Duitse vertaling, te publiceren in een
Duits podzietijdschrift. Daartoe heb ik gedichten tot maximum
15 regels vandoen. Deze, alsmede de langere gedichten, worden
dan voor een bloemlezing verzameld, die een wijds overzicht zal
geven over de produktie van Guido Gezelle tot op heden. Als
basis zal mijn boekje 'Der Abend and die Rose' dienen, waaraan
circa 100 gedichten — of zelfs meer — zullen toegevoegd worden,
ten einde op die wijze een representatief 'Buch der Flamischen
Lyrik' op de Duitse boekenmarkt te brengen. Een Duitse uitgever
werd reeds voor de zaak gewonnen. Maar nu hoop ik, dat ik ook
voldoende gedichten zal vinden, die aan de gestelde eisen voldoen.
Gedichtenbundels, gedichten in tijdschriften, niet-gepubliceerde
gedichten in tikschrift van bekende, nauwelijks bekende, ja zelfs
van volledig onbekende dichters zijn welkom. Debutanten en
auteurs, die nog nooit gepubliceerd hebben, komen evenzeer in
aanmerking en mogen evengoed hun kans gaan als gevestigden.
Alle inzendingen kunnen onder het trefwoord POESIE (op de
omslag te zetten) aan mijn adres toegezonden worden. Elke inzender ontvangt een individueel antwoord.
Met beste groeten en in de hoop, dat zeer velen uit uw land hun
kans zullen wagen.
Georg Hermanowski, Zeppelinstrasze, 57,
Bad Godesberg (Westduitsland).

Kunstkring-Wervik exposeerde van 21 tot 30/3 in de zaal Oosthove,
met werken van o.a. A. Derudder, L. Debacker, H. Galle, 0. Lewille
en A. Dewanckel.

WESTOUTER
Rik Declercq, ons medelid uit Westouter, die er werkleider is van
het Opbouwwerk Heuvelland, verkreeg een werkbeurs van 100.000
fr. van de Stichting Roeping. Dit zal hem toelaten de leiding te
nemen van het jeugdatelier. Ook directeur Jan Hardeman was
voor een paar jaar laureaat van de Stichting. Hartelijk gefeliciteerd.
Het jeugdatelier start te Dranouter op de Hille met medewerking
van het Ministerie van Ned. Cultuur.

WEVELGEM
De Jef van Hoof-herdenking ging door op 26/4 met o.m. zijn
zesde symphonie door het Nat. Orkest o.l.v. L. Gras. De Wevelgemse familie Bijttebier, die de uitgave ervan had mogelijk gemaakt, werd deze symphonie aangeboden.

Romans gevraagd
lk zou willen voorstellen, dat in 'Vlaanderen' eens een berichtje zou
geplaatst worden, waarin de leden van het C.V.K.V. (romanschrijvers) aangespoord worden om hun romanmanuscripten aan het
Davidsfonds voor te leggen, met het oog op uitgaaf ervan. Ingevolge
onze vrij hoge oplagen, zijn wij in staat om aantrekkelijke honoraria
aan te bieden.
Clem de Ridder, Secretaris-Generaal Davidsfonds.
Blijde-Inkomststraat, 79, Leuven.

Tevreden lezer (21)
Overigens ben ik opgetogen over de inhoud en vooral de presentatie van Vlaanderen. lk hoop dat mettertijd de nieuwe strekkingen,
die in de architectuur en de beeldende kunst en in een verantwoorde dosering in de Iiteratuur aan bod komen, ook een ietsje
verder in de muziek zullen doorgetrokken worden. lk oordeel
natuurlijk over de beperkte periode van mijn Iidmaatschap...
Vic Nees, Grimbergen.

De Stad van Morgen
Met zeer veel belangstelling heb ik het nummer 104 van het tijdschrift 'Vlaanderen' gelezen.

Vrije tribune
Gedichten gevraagd
In het belang van uw leden verzoek ik u in 'Vlaanderen' bekend
te maken, dat ik begonnen ben met het opstellen van een
omvangrijke bloemlezing 'Moderne Flamische Poesie'. Vooral de
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Het verheugt mij oprecht te hebben kunnen vaststellen, dat de
opstellers van dit nummer, Vlaamse ingenieurs en architecten, het
probleem van de wooncultuur zo duidelijk hebben kunnen omschrijven, daarbij verschillende proeven van oplossing voorstellende, die volkomen juist zijn en beantwoorden aan een reele nood.
Paul Lambert, Roeselare.

Pieter Bruegel
Uw Bruegelnummer is weeral meer dan de moeite waard en verdient

op elke Bruegeltentoonstelling verkocht te worden, of minstens
tentoongesteld (met intekenformulier).
Zoals U weet richt het Nationaal Bruegelcomite een prachtige
tentoonstelling in, gewijd aan reprodukties van Bruegel (met uitdeling van gratis cataloog met 6 kleurreprodukties) : te Brugge, Stedel. Concertgebouw, van 26.3 tot en met 15.4; te Gent (26.4-7.5); te
Antwerpen (10.5-31.5); te Gaasbeek (6.6-13.7); te Brussel (20.8-15.10)
en te Hasselt (23.8-14.9). Te Itterbeek wordt op 7.9 een Bruegelmonument opgericht. Op 14.9 gaat te Wingene de Bruegelstoet uit
(nu in verband gebracht met het Bruegeljaar ?).
Andre Louf, Brugge.

Zoekertjes
Mw. Ducheyne-Vandewalle, Nieuwe Gentweg, 39, Brugge, stelt haar
volledige verzameling 'Vlaanderen'-nummers (jaargangen 1952 tot
en met 1968), alsmede enkele dubbele nummers, te koop.
J. Lundstrom, St.-Erasmusstraat, 18, Borgerhout-Antwerpen, zoekt
dringend nr. 102. Hij is instrumentenbouwer en verzamelt alle mogeIijke afbeeldingen van oude instrumenten.

maand te verwerken krijgt. Dat schijnt mij nogal Iogisch te zijn.
Volgens het Tielts berekeningsschema zouden minstens tien ^aff iches per maand moeten gemaakt worden om ervan te kunnen
leven. (En dan weten wij dat de meesten er een per jaar kunnen
bemachtigen.)
Heren Europeanen, wilt U zo goed zijn U naar de normen van de
Europese markt te richten, zoals U dit moet doen voor de aankoop
van vlaggen en feestneuzen ? Wanneer niet genoeg geld in kas
is voor een degelijke Europese propaganda, dan kan dit te wijten
zijn aan : de onwetendheid nopens de tarieven, of een tegenover
de grafiekers discriminerende jaarlijkse begroting. Laten wij het
beleefdheidshalve bij het eerste houden.
Heren grafiekers, aan U om zo vlug en zo grondig mogelijk uw
tarieven en leveringsvoorwaarden te verspreiden, zodat geen
enkel officieel of ander organisme zich achter het excuus kan
gaan verschuilen van niets of te weten. Alle inlichtingen kunt U
bekomen op het adres : Secretariaat Verbond van Grafische Ontwerpers, Molendreef 17, Deurle bij Gent. Tel : 09/52.37.17.
Albert Setola, St.-Michiels.

Frans Denys, Agavendreef, 11, Brussel 7, stelt de volgende 'Vlaanderen'-nummers te koop : jg. 1956 (volledig), jg. 1957 (nrs. 1 en 2),
jg. 1958 (nr. 5), jg. 1959 (nrs. 44 t/m. 47).
W. Nyssen, onderpastoor te Luingne (Henegouwen) stelt de jaargangen 1955, 1956, 1957 en 1958 te koop.

Nog een tweede reeks — met inbegrip van de jaargang 1969 —
wordt te koop gesteld. Inlichtingen te vragen op adres : A. Smeets,
Warschaustr., 12, Oostende, tel. 059/750.75.

Verbondsberichten

Wij verzoeken de belangstellenden rechtstreeks te onderhandelen
met , de verkopers of kooplustigen.

Provinciale secretariaten

Pierre Pombreu, Heestersteenweg, Avelgem, stelt de volledige
reeks van alle jaargangen van 'West-Vlaanderen' en 'Vlaanderen'
te koop.

Antwerpen : Jos Van Rooy, Potgietersstraat, 15, Antwerpen
Europa op zijn smalst

Brabant : Vital Robben, Dr. Folletstraat, 220, Wemmel, tel. 02/797289

Nu wij in Vlaanderen eindelijk een verbond gesticht hebben, dat
zich ten doel stelt de belangen te behartigen van de grafische
ontwerpers, zou het wel nuttig wezen nu en dan eens te reageren
op toestanden, die dertig jaar geleden normaal bleken, nu echter
helemaal wantoestanden geworden zijn. Zo is er een juist afgestudeerde, en dus beroepsgrafieker, uit de Europastad Tielt, die een
aanbod heeft gekregen namens het comite van de Europafeesten,
om een affiche te ontwerpen tegen de som van, schrik niet 1500 fr.

Limburg : Albert Dusar, Mombeekdreef, 58, Hasselt, tel. 0111218.77

Zulke prijzen werden ons dertig jaar geleden ook al aangeboden,
wat niet wegneemt dat het toen ook al een schandaal was.
Volgens de tarieven, uitgewerkt door het V.V.G., is het minimum
honorarium, wat Belgie betreft : 10.000 fr. tot stationsformaat; in
Nederland en Duitsland ligt dit nog hoger.
Nu moet mij toch de bemerking van het hart dat deze mensen
zeker niet Europees denken. In commerciele termen uitgedrukt kan
men de vergelijking zo stellen. Wanneer ik een hemd naar de
wasserij breng, dan betaal ik b.v. 20 fr. voor wassen en strijken.
In deze prijs zit verrekend : lonen van het personeel, amortissement
van machines en voertuigen, verwarming, verlichting, grondstoffen,
reclame, verpakking, vervoer en noem maar op. Dit dan nog berekend op grond van de hoeveelheid kilogram was, die per maand
wordt verwerkt.
Wanneer een grafieker 10.000 fr. voor een affiche krijgt, dan zit
daar eveneens alles in verrekend, tot .dit hemd van 20 fr. toe, en
eveneens op ,grond van de hoeveelheid opdrachten die hij per

Oost-Vlaanderen : Etienne Le Compte, Pontstraat, 16, Aalst,
tel. 053/246.59
West-Vlaanderen Walter De Taeye, Bruggestraat, 161, Roeselare,
tel. 0511246.79
NIEUWE LEDEN
In de zittingen dd. 19 april en 17 mei jI. van onze Raad van
Beheer, werd andermaal een belangrijk aantal nieuwe leden
aanvaard :
BUITENLAND

Ferd. Van Dingenen, BPS 4 BSD, Duitsland (P).
Antwerpen

Piet Agemans, Merksplas (P); Emmanuel Allebe, Antwerpen (P);
Dominique Ampe, Mechelen (P); Max Appelboom, Antwerpen (P);
Margaretha Canters - Vermeulen, Deurne-Antwerpen (P); Charles
Creyne, 's-Gravenwezel (P); Karel De Cat, Kapellen (L); Zuster
Hadewych De Ceukeleer, Schoten (P); Eug. Demolder, Mo! (P);
De Vleeschouwer, Kapellen (P); Edmond De Vogelaere, Wilrijk (P);
Berenice Devos, Antwerpen (P); Frieda Fastre, Kapellen (P);
Andre Gastmans, Mortsel (P); Roger Gillis, Mechelen (L); Gunther
Goods, Mechelen (P) ; Frans Goovaerts, Deurne (P) ; Jeanne Goy-
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vaerts, Huishout (L); Ria Hendrix, Wilrijk (P); Toon Luyckx, Geel
(P); Karel Melis, Borgerhout (P); Antoon Mortier, Antwerpen (P);
Drs. D. Ostyn, Mortsel (P en L); Hubert Peeters, Schoten (P);
Perre (ps. van P. Ruyssen), Antwerpen (P); Pater Reypens, Antwerpen (L); Marlette Roos, Schoten (P) ; Lydie Schoonooghe,
Schoten (P); Pater Stracke, Antwerpen (L); Zuster Oda Swaegemakers, Schoten (P); Jos Swinnen, Mechelen (M); Christine
Teller, Mol (P); Rene Turkry, Deurne (L); Estelle van Bilderbeek,
Berchem (P) ; E. Van Buick, Duffel (P) ; Theo A. Van de Kerckhove,
Antwerpen (P); Jozef Van den Bogaert, Antwerpen (P); Andre
Van den Broek, Antwerpen (P); Leona Vandenheuvel, Antwerpen
(D en P); Cyriel van Dyck, Westerlo (P); Jozef Van Houdt,
Antwerpen (P); Urbanus Van Serveyt, Borsbeek (P); Frans Verbiest, Borgerhout (L); Pieter Vermeulen, Deurne (M); K. Verschooten, Mortsel (P); Herman Wauters, Mortsel (P) en Joanna
Weyn-Craeye, Antwerpen (P).

Op 5 juni 1969 ontviel ons onze Eredeken Renaat Veremans.
Hij was een der stichters van het Kunstenaarsverbond en van ons
tijdschrift in december 1951 te Loppem, waar hij als lid van de
raad van beheer werd gekozen. Korte tijd daarna werd hij aangesteld tot takvoorzitter en redactieleider voor de muziek.
Zijn rol in het Kunstenaarsverbond en zijn internationaal prestige
als musicus wezen hem aan om na de dood van Baron Ryelandt de
functie van Eredeken op zich te nemen.
Het Kunstenaarsverbond sloot zich aan bij de rouwplechtigheid,
waar de voorzitter van CVKV-Antwerpen, Herman Vos, een afscheidswoord sprak en een rouwkrans vanwege Kunstenaarsverbond en tijdschrift in de lijkstoet werd gedragen. Wij zullen
Meester Veremans in dankbaarheid blijven gedenken.

Brabant

S.I.A.C. is, zoals men

Ludo Arnaerts, Erps-Kwerps (P) ; Eugeen Debie, Zaventem (P);
Paul Kerkhof, Brussel (P); Marg. Lamend, Alsemberg (L); Victor
Lecossois, Halle (P); Paul Massy, Herent (P); Henk Morsink,
Alsemberg-Lot (P); Herman Nuyts, Diest (L); Jean Rooses, Dilbeek
(M); Alfons Stels, Tienen (P); Ray Stevens, Brussel (P); Valere
Teirlinck, Anderleaht (P); Frans Tossyn, Heverlee (P) ; Ferre
Turksin, Peutie (P) ; Jet Vaes, Tienen (P); Paul Vanbosstraeten,
St.-Genesius-Rode (P); Renilde Vandenberghe, Ruisbroek (P);
Jozef Vanden Broeck, Overijse (P); Frans Vander Haeghen, Ukkel
(P en M); Jozef Van Diest, Sint-Kwintens-Lennik (P); Rik Van
Herne!ruck, Jette (P); Kristiaan Van Inge/gem, Opwijk (M); Herman
Verdin, Brussel (L) en J.V. Walgrave, Leuven (L).
Limburg
Maurice Aerts, Zonhoven (P) ; Jeanne Bullen-Luyckx, Lommel (P);
Charles Cuppens, Beverlo (P); Maurice De Schutter, St.-Truiden
(P); Leon Desire, Hasselt (P); Suzanne Douven, Neerpelt (P);
Serge Gaillot, Koersel/Stal (P); Eric Heidbuchel, Hasselt (L); Gerbrand Jespers, Beringen (P); Gilbert Ketelbuters, Hasselt (P) en
Jan Van Geyseghem, Grote Brogel (P).
Oost-Vlaanderen
Jean Bilquin, Drongen (P); Leo Bruyninx, Dendermonde (L);
Bertien Buyl, Kwaremont (L); Georges Claeys, Mariakerke (P);
Maria Cogen, Mariakerke (M); Gust De Lintdecker, Zele (P); Prof.
Dr. Broeder Firmin Desmidt, Gent (P) ; lgnace De Sutter, St.-Niklaas
(M); Prof. Jean Francois Douliez, Gent (M); Geo Langie, Gent (P);
Elyane Leger, Gent (P) ; Lie (ps. van Lieve Weynants-Schatteman),
Lede (P en L); Frans Lyssens, St.-Niklaas (P); Bart Marechal,
Eeklo (P); Arthur Meersman, Temse (P); Hugo Meersman, Temse
(P) ; Yvette van Aevermaete, Gentbrugge (P) ; Gabr. Vanderschaegen, Gent (M) ; Albert Van Hecke, Hamme (P) ; Louis Van Remortel,
Beveren-Waas (P); Herman Verbaere, Wetteren (P) en Edwin
Wouters, Wetteren (P).
West-Vlaanderen
Livia Canestraro, Varsenare (P); John Claeys, Geluwe (P); Raf
Coeman, Ooigem (P); Rik Declercq, Westouter (P); Piet HeIlin (ps.
Peter Lievens), Heule (P en M); Gilbert Lambert, Oostkamp (P);
Mieke Lievens, Roeselare (P); Frank Maes, Oostende (arch.); Geert
Setola, St.-Michiels (P); Andre Seurynck, Sijsele (P); Walter Seys,
leper (P); Aimee Thonon, Bredene (M); Roger Vande Wa//e, Heule
(P); Antoon Van Dromme, Izegem (P); Guido Vanhoutte, St.-Lodewijk-Deerlijk (P); Geert Verbeke, Kortrijk (L en P); Jozef Verhenneman, Brugge (P); Lutje Verhoest, Roeselare-Beveren (D); Mich.
Vernimme, St.-Michiels (P) en Luc Vierin, Brugge (Arch.).
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IN MEMORIAM RENAAT VEREMANS

S.I.A.C.-CONGRES TE SALZBURG
weet, de internationale vereniging van

Kristelijke Kunstenaars in het raam van de Pax-Romanabeweging
en voorgezeten door Prof. Dr. Vroom, Amsterdam. Het nationaal
Vlaams Comite in de schoot van het CVKV wordt voorgezeten door
Arch. M. Driessen (Dorpsstraat, 108, As) en bestaat uit de heren
J. de Maegd, A. Dusar, E. Le Compte, Bernard Kemp, Piet Nuten,
M. Notebaert, A. Smeets, J. Storme en H. Vos.
Het internationaal congres van S.I.A.C. gaat door van 23 tot 28
september in Salzburg, met een programma, gewijd aan de problematiek 'Zeichen + Symbool - heute'. De taal van de referaten
is Frans, Duits en Engels, doch er wordt telkens voor simultaan
vertaling gezorgd. De referaten worden gehouden door Prof.
Dr. Marius Schneider (KaIn - Barcelona), Prof. Dr. G. Dorfles
(Milano), Prof. Dr. Patr. Nuttgens (York - Leeds), Prof. Dr. Jean
Remy (Leuven), Prof. Dr. Peter Mertz (Berlin), Dr. Archit. Justus
Dahinden (Zurich), Prof. Dr. Robert Minder (Parijs), Jacques
Chailly (Parijs) en Rev. Dr. Gilbert Cope (Birmingham). Een fotogr.
tentoonstelling over de stad van morgen gaat door in het Zwerglgarten, eveneens , balletvoorstellingen en experimentele films. Er
zal ook mogelijkheid zijn om eigen creaties van deelnemende
kunstenaars te vertonen (dia's). Het inschrijvingsgeld bedraagt

25 D.M.
Deelnemers geven hun naam zo spoedig mogelijk op aan het
adres van Arch. Driessen. Indien er voldoende zijn, zullen wij
hetzij een bus inleggen, hetzij de deelnemers verdelen over prive
wagens, wat aangenamer is.
Het thema van het congres is van zulke betekenis, dat het vele

kunstenaars zal aanspreken. Bovendien is dit een enige gelegenheid om gemakkelijk internationale relaties te verwerven. Het
CVKV is ervan overtuigd aan de kunstenaars een grote dienst te
bewijzen, met hun de deelname aan het congres te vergemakkelijken.

Bibliotheek
NIEUW
Pas verschenen boeken van leden
Raf Dusauchoit : Brugge - portret van een stad, 152 blz., genustreerd, Uitg. Koninklijke Gidsenbond, Brugge.

Raf Dusauchoit, de actieve directeur voor toerisme van de Stad
Brugge, was de man om deze vanouds bekende 'gids' voor Brugge

te herdenken en nieuw !even in te blazen. Hij heeft zich voortreffelijk van zijn taak gekweten. Dit 'Portret van een Stad', in keurige
lay-out van Luk Mestdagh, is niet alleen een 'gids' die men kan
meenemen om door het historische, mystieke, oude, hanzeatische,
folkloristische, verstilde of groene Brugge te wandelen (deze zeven
wandelingen zijn er uitvoerig in beschreven met alle bezienswaardigheden), maar het is ook een boek dat men eens rustig kan
lezen en waardoor ook vreemden met de geest en de atmosfeer
van de stad bekend zullen worden. Het bevat inderdaad een rijke
massa gegevens over het ontstaan, de rijke historiek, de kunstschatten, de praalgebouwen en de monumenten van de stad, maar
ook heel wat wetenswaardigheden over de huidige situatie van
Brugge, de expansie van Zeebrugge en het moderne leven in de
stad. Brugge en al degenen die van de stad houden mogen zich
gelukkig prijzen dat er thans een mooie, bijdetijdse en aantrekkelijke gids bestaat. De eerste gids van Brugge zou al in 1380
zijn verschenen en sindsdien kwamen er ongetwijfeld tientallen
anderen aan het licht. De auteur schrijft in zijn inleiding dat hij
nauwkeurigheid en feitelijkheid heeft nagestreefd. Hij is daar ten
voile in geslaagd; zijn gids voor Brugge borrelt en bruist van feiten
en gegevens en van grote liefde voor een der mooiste steden van
de wereld.
Valentin Vermeersch : Gids Gruuthuse Museum, 160 blz., genusstreerd, Uitg. Stad Brugge.
Valentin Vermeersch, adjunct-conservator van de Stedelijke Musea
te Brugge is erin geslaagd een bijzonder aantrekkelijke Gids voor
Gruuthuse samen te stellen. Dit stedelijk museum voor oudheidkunde en kunstnijverheid stelt thans in 27 zalen een zeer rijke verzameling tentoon. Het huis zelf en de naam komen voort van de
woonst of het paleis van de heren van Gruuthuse (Lodewijk van
Gruuthuse was in de 15" eeuw een Boergondisch diplomaat en
bibliofiel). Later werd daar een 'Berg van barmhartigheid' ondergebracht en in de vorige eeuw werd er een museum behartigd door
het Oudheidkundig genootschap van Brugge; sinds 1955 is Gruuthuse stedelijk geworden. Eigenlijk bestond er van dit museum geen
catalogus. In januari 1957 publiceerde 'West-Vlaanderen' een
aflevering aan Gruuthuse gewijd, met tal van door deskundigen
geschreven artikelen en een soort proeve van catalogus. Met het
werk van Valentin Vermeersch is nu eindelijk op wetenschappelijke
wijze een bijzonder rijk museum te boek gesteld. De 2359 nummers, die de catalogus telt, slaan terug op schilderijen, grafiek,
hout en houtsculptuur, meubels, ivoor, email, zilver en goud, tin,
lood, weefsels en tapijtwerk, borduur- en kantwerk, leder, keramiek,
glas, munten, wapens, schilden, muziekinstrumenten, enz. Het
lijdt geen twijfel dat het Gruuthuse museum te Brugge (Dyver) met
de uitgave van deze ook uitstekend geIllustreerde catalogus nu
nog meer bezoekers zal krijgen.

F. B.
Marlette Vanhalewijn : Simon en de Wondervlinder, 20 x 27 cm., 110
pag., geb. met geplastificeerde omslag, Uitgeverij Lannoo, Tielt/
Den Haag, 1968, 108 fr.
De lof van de serie kinderboeken 'Onder de paddestoel' van de
uitgeverij Lannoo, hoeft niet meer gezongen te worden : over heel
het taalgebied vinden de sprookjes van Lie en Jac Linders duizenden enthousiaste jonge lezertjes en dat is in eerste instantie te
danken aan de kwaliteit van de boeken. Bij ons weten is het de
eerste maal, dat nu ook werk van Marlette Vanhalewijn werd
opgenomen in deze reeks : een boek met negen mooie sprookjes,
zeer fijn verteld, in een levendige en voor jonge lezertjes toch
bevattelijke taal. Wat ons wel stoort, is of en toe een at te verhollandste uitdrukking of woord. Zo lezen we b.v. ,Ach joh, doe niet
,

zo flauw...". Maar kom, geen muggen ziften in heerlijke sprookjes
Marlette Vanhalewijn weet hoe zij de jonge lezertjes kan en moet

boeien; dat zij dit doet op een ragfijne, poetische wijze, is een
pluspunt te meer.
De illustratie is van Jaklien Moerman. Uitstekend werk, waarop
het jonge lezerspubliek niet uitgekeken raakt. Jaklien moet maar
verder dit pad bewandelen : wij zijn niet zo rijk aan goede illustrators.
Bij dezelfde uitgeverij, in dezelfde serie, verscheen tevens :
Lie : Prins Oeki-Loeki in de Kristalbergen, 110 pag., 1968, 108 fr.
Dit is het vijfde boek, dat Lie volschreef en ook voltekende met
de avonturen van prins Oeki-Loeki en zijn vriendje, kabouter
Gustaaf. Dit deel bevat ook een leuk verhaaltje over 'Broer'. Lie
kan tekenen en kan vertellen voor de kleinsten. Niet verwonderlijk,
dat haar boeken zo'n groot succes kennen. Lannoo mag gelukgewenst worden met een medewerkster van dit formaat. Maar onze
gelukwens vooral om het peil, dat Lannoo met deze kinderboeken
nastreeft On bereikt. Het is inderdaad van onschatbaar belang, dat
kinderboeken 'moor worden uitgegeven. Met de serie 'Onder de
paddestoel' zijn wij aardig op weg om in Vlaanderen tot een
'volwassen' kinderliteratuur te komen.
Gaston van Camp : Prinsesje van de Rommelzolder, De Schat van
Sam Schavuit, 17 x 21,5 cm., 36 pag., geIll., Uitg. Het Fonteintje/
Heideland, Hasselt, 1968.
Gaston van Camp, die pas in 1963 begon te schrijven, heeft zich
ontpopt tot een van onze vruchtbaarste en meest begaafde schrijvers voor de jeugd. Er verschenen reeds een tiental boeken van
zijn hand en hij is een man, die steeds wat op het getouw heeft
staan. Meer dan de meeste jeugdauteurs is hij ervan overtuigd, dat
de lectuur voor de jeugd een wezenlijke, volwaardige tak van
de letterkunde van een yolk is. En daar handelt hij ook naar, d.w.z.
dat hij zijn verhalen met de grootste zorg opbouwt en ze verwoordt
in een knappe, feilloze taal.
Deze kwaliteiten vinden wij terug in zijn beide, jongstverschenen
boekjes, die bestemd zijn voor meisjes en jongens van 8 tot 10.
'Prinsesje van de rommelzolder' verhaalt de avonturen van een
verwaarloosd, afgedankt popje, dat bij de rommel op de zolder
terechtkomt, 'De schat van Sam Schavuit' neemt de jonge lezertjes
mee op en onder de zee, in gezelschap van de vrolijke visser
Sam Schavuit en diens luie knecht Abraham Mosterd. Ontwapenende verhalen, waarin de humor ruim aan bod komt en dat is
maar best ook. Rosette Devos illustreerde en ontwierp de omslagen;
de tekeningen kunnen erdoor, maar wij hebben in Vlaanderen
betere illustrators.
Andre Demedts : Je komen halen, 13 x 19,5 cm., 193 pag., uitg.
Desclee De Brouwer, Brugge, 1969, 140 fr. gen., 175 fr. geb.
Tijdens een boekenbeursavond, die enkele maanden terug te SintEloois-Winkel doorging, werd aan Andre Demedts de vraag gesteld
of hij nieuw groot werk op het getouw had staan. Het welhaast
klassieke antwoord luidde : „Ach, heeft het wel zin..."
Met dat gespreksfragment een beetje op de achtergrond, hebben
wij zijn nieuwe roman 'Je komen halen' gelezen. Wij moisten reeds,
dat ditmaal een vrouw de hoofdrol speelde — voor de eerste maal
in een roman van Demedts — en wij kunnen dadelijk zeggen, dat de
auteur er voortreffelijk in geslaagd is zijn hoofdpersonage weer te
maken : Aline Van Essche, jonge, intelligente grootstadsvrouw, journalise, als achtergrond een wel trieste jeugd (vader liet zijn gezin
in de steek moeder verschanste zich in een commerciele burcht),
als heden een mislukt huwelijk, als toekomst een tweesprong : een
opbranden in drift of een gestroomlijnd !even met een andere man.
Van die toekomst wil zij in feite noch het een, noch het ander.
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Zij wordt van vraag op vraag geworpen en, mede door de omstandigheden, wordt zij uiteindelijk onverbiddelijk teruggedreven
op een punt, van waaruit ze de relativiteit en de onbenulligheid van
zoveel dingen ziet, die zogezegd een !even kunnen vullen. Er blijft
slechts eon weg open : de zoektocht naar een ultieme rechtvaardigheid en rechtvaardiging, maar daar staat ook Hilde, naar vroegere
klasvriendin, directrice van een tehuis voor verlaten , kinderen, die
zegt : „Omdat de rechtvaardigheid onmogelijk is, , hebben wij de
Iiefde gekregen..."
Dit is o.i. de kern van het verhaal, dat geschreven werd met vaart
en dat vooral in de tweede helft boeit door zijn aanvoer van gebeurtenissen, die in versneld tempo elkaar opvolgen.
Wie Demedts kent of vertrouwd is met zijn werk, weet dat ook
'Je komen halen' een deugddoend boek is, geschreven met deernis
voor de dompelaar, de miserabele mens, die zoekt naar een handvol geluk, dat zo moeilijk te vinden is. Dat de auteur daarbij dan
nog zijn verhaal gesitueerd heeft in het hedendaagse Brussel, is
een pluspunt te meer; in elke moderne grootstad zullen er wel
meerdere Aline Van Essche's te vinden zijn...
Jan Lambin : De postiljon, 11 x 17,5 cm., 117 pag., geT11., uitg. J. Van
In, Lier, 1968, 50 fr. gen.
Jan Lambin geniet vooral bekendheid wegens zijn puik en boeiend
radioprogramma 'De Postiljon', een van de meest beluisterde magazines van onze B.R.T. Een aantal van zijn radioteksten heeft hij
herwerkt en aangevuld en hij maakte er op die wijze interessante
'reis-aperitiefjes' van, die het lezen overwaard zijn. Wie naar het
land van de Champagne reist, of naar het Land van Fribourg, of
naar Bretagne of Keulen, kan zich geen betere reisgids dromen dan
deze 'Postiljon' : ad rem, humoristisch (men drinkt geen champagne, men neemt een glas champagne tot zich !), uitstekend gedocumenteerd en gesteld in een pittige, goed verzorgde taal.
Pieter G. Buckinx : Het ligt voor de hand, 12 x 19,5 cm., 119 pag.,
uitg. Desclee De Brouwer, Brugge, 1969, 165 fr. geb.
Dit is het achtste deel in de uitstekende serie 'Open Kaart', waarin
autobiografieen van Nederlandse en Vlaamse auteurs verschijnen.
Pieter G. Buckinx, die wij maar als dichter kennen — 'de stille
dichter' heeft men weleens gezegd — belicht in dit werk enkele
hoofdmomenten uit zijn leven. Wij kunnen het ons voorstellen,
dat het schrijven van een autobiografie niet zo makkelijk is als het
op het eerste gezicht wel schijnt, maar de auteur doet het op een
zo bescheiden en tevens zo indringende wijze, dat het werk van
begin tot einde ontroert. Pieter G. Buckinx treedt eruit als een
goed mens hij is tevens een groot kunstenaar, die niet steeds
de erkenning kreeg, die hij o.i. verdiende — en hij formuleert belangrijke dingen zonder literaire tierlantijntjes. Op de voorlaatste
bladzijde schrijft hij : „Het talent dat ons gegeven werd, mogen wij
niet verkwisten; het moet een bron van schoonheid zijn". Een
oude waarheid ? Wellicht, maar het doet goed deze in 1969 nog
eens onverbloemd te horen uit de mond van een man, die ore zo
te zeggen een halve eeuw lang ons literair leven van zeer nabij
heeft gevolgd en beleefd. 'Het ligt voor de hand' dat men uit een
dergelijk werk ook heel wat meer over de geschiedenis van onze
letterkunde kan opsteken, dan uit de meeste 'vak'-werken, die
geschreven werden 'van horen zeggen'.
In de serie zullen eerlang delen volgen door Gabriel Smit en Jan
Engelman. Ook Gerard Walschap, Raymond Brulez, Victor van
Vriesland, A. den Doolaard en Clara Eggink hebben hun medewerking toegezegd. Wij kijken met belangstelling uit.
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P. Ghyssaert : Een Godsdompelaar, 13 x 20,5 cm., 696 pag., in
eigen beheer, Carmerstraat 87, Brugge.
Een bejaarde kanunnik over zijn !even, feiten en toestanden, ook
de geschiedenis van een denken en zijn. Zo onverhuld en zonder
terughoudig op sommige plaatsen, dat het kies is om erover te
spreken en dat het lezen van het boek sommigen pijn zal doen,
zoals het ongetwijfeld ook niet zonder de nasmaak van verdriet
geschreven werd.
Als opgroeiende jongen lijdt hij onder de benarde financiele toestand die in zijn familie heerst; terwijl hij zich voorbereidt op het
priesterschap, wordt hij erg ziek en na jaren eindelijk genezen
houdt hij van die ziekte een stijf been over. Als priester bekleedt
hij achtereenvolgens verschillende functies, op zeker ogenblik wil
hij zelfs trappist worden te Westmalle, maar dat kan hij niet gewoon
worden. Zeer kwetsbaar komt hij in botsing met verschillende
mensen waarmee hij moet samenwerken. Anderen betonen hem hun
genegenheid op een ontroerende manier.
Ghyssaert noemt man en paard en zo is zijn boek niet alleen een
autobiografie, maar meteen een stuk Westvlaamse geschiedenis.
Niet gesteld in een wetenschappelijke stijl, maar neergepend met
de levenswarmte van een overgevoelige man, die innerlijk althans
als een ,dompelaar naar een geluk en de bescherming van een
vriendschap verlangd heeft, die hij al te zelden heeft ontmoet.
De waarachtigheid van het boek, dat honderden bladzijden telt,
maakt er een gebeurtenis van.
A. D.
Albert De Poortere e.a. : Etienne Le Compte, Uitg. Artiestenfonds,
Rockoxhuis, Antwerpen, 1969, 107 pag. 17 ill. waarvan 2 in kleur.
De Aalstenaar Etienne Le Compte, Voorzitter van het Kunstenaarsverbond voor Oost-Vlaanderen en lid van onze redactieleiding, is
letterkundige en schilder. Als letterkundige heeft hij vooral kinderen jeugdliteratuur geschreven, onder pseudoniem Lode Stevenberg.
Als kunstschilder hield hij reeds tal van tentoonstellingen, die
telkens het grootste succes kenden. Aan dat laatste aspect van zijn
kunstactiviteit heeft Denijs Peeters in zijn reeks plaketten over
Vlaamse kunstenaars een bundel gewijd, waarin vrienden-letterkundigen en critic' hun waardering hebben uitgesproken.
Albert De Poortere verhaalt hoe een kunstenaarsloopbaan soms
mogelijk wordt dank zij een langdurige ziekte, die niet alleen een
einde maakt aan het collegelopen, maar door jarenlange afzondering en ziekbed een artistiek temperament tot rijpheid brengt.
Een vriend en lotgenoot uit de moeilijke jaren, Lucien Dendooven,
gaat daar nog dieper op in en toont ons hoe de eenzame wandelaar
in de bossen stilaan zijn fang ingetoomd geweld heeft uitgewerkt
in zijn schilderwerk en in zijn wereldreizen : de schilderkunst werd
het verlossende medium. Gedreven door de kleur, zo typeert hem
Lode De Visscher, en hij verzamelt tal van anecdoten, waaruit de
figuur van de schilder als mens meer en meer gestalte krijgt. J. L.
De Belder poogt het werk van Le Compte te situeren als een verpersoonlijkt expressionisme : het kunstwerk, exponent van een
steeds rijker wordende innerlijke bewogenheid. Voor Roger Geerts
is het werk van Le Compte een oase in de artistieke woestijn van
onze dagen, zoals hij zijn ontleding van schilders techniek besluit.
Denijs Peeters legt paralellen tussen de kunst van Le Compte en
deze van onze voornaamste kleurexpressionisten, waartegenover hij
evenwel een volkomen eigen karakter handhaaft. Rein Hauben
waardeert vooral zijn gave van zelfvernieuwing, die hem op achtendertigjarige leeftijd een belangrijke en zeer zelfstandige plaats in
de kunstwereld deed veroveren. Nog nieuwe mogelijkheden staan
voor hem open, betoogt Fernand Bonneure, die zijn studie helemaal
geconcentreerd heeft op een belangrijk werk, 'Zee' van 1968; zijn
analyse lijkt ons de meest penetrante van de bundel. Rene Turkry
overloopt systematisch het hele oeuvre van Le Compte, een
oeuvre van een waarachtig schilder. Het besluit brengt Herman Vas,

die tot uiting brengt wat je als mens hebt aan het werk van Le
Compte, dat is zeer veel, maar Herman Vos kwam ertoe uiteindelijk
nog verder te gaan en de vraag te stellen : wat heb je als mens
aan de mens Le Compte ? Is dit niet het allerbelangrijkste en is het
niet veelzeggend dat zovelen in deze rasechte kunstenaar een
schoon mens weten te waarderen ?
Dr. Luc Devliegher : De huizen te Brugge. Historische en materiele
beschrijving, Reeks 'Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen', 2 en
3, Uitg. Lannoo Tielt/Den Haag, 1968, 21,5 x 15,5 cm., 430 pag. tekst,
300 tekeningen, 300 pag. kunstdrukpapier met 900 foto's; 450 fr.
per deel.
Deed I van het 'Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen', dat in
1965 verscheen, kreeg niets dan lof en verwekte de hoogste verwachtingen. Minder dan Brie jaar later kwamen d. II en III van de
pers, vrucht van onverdroten arbeid en zo liefdevolle als deskundige
opzoekingen, waarvoor Dr. Devliegher dient geluk gewenst. De
wetenschappelijke assistent bij de Prov. Dienst voor Cultuur heeft
een werk tot stand gebracht, dat voor de provincie niet alleen
archeologisch en kunsthistorisch van zeer groot belang is, doch
tevens een waarborg vormt ter bescherming van ons kunstpatrimonium, zoals terecht onderlijnd wordt in het voorwoord van Best.
Afgevaardigde Jozef Storme, die hiermede de verwezenlijking ziet
van een der vele initiatieven, die de provincie West-Vlaanderen
aan hem te danken heeft.
Alle Brugse huisgevels van voor 1800 werden beschreven, evenals
een belangrijk aantal uit de periode 1800-1860; ook gevels, die verloren gingen, maar waarover nog getuigenissen bestaan, kregen
hun plaats in het werk. Alles werd vastgelegd niet alleen steunend
op archiefstukken en vroeger verschenen studies, maar vooral op
onderzoek ter plaatse. Het fotomateriaal, dat merkwaardig is, werd
bewerkstelligd grotendeels door de auteur zelf, het A.C.L. en de
fotografen H. Vanhaelewyn en Arnoud Debonnet. Deze Iaatste heeft
ook de honderden zeer nauwkeurige tekeningen voor zijn rekening genomen, die zeker niet het minst waardevolle dee! uitmaken
van dit grote werk. De auteur bepaalt zich niet bij beschrijvingen
en historische nota's; hij poogt ook de grote lijnen vast te leggen
van de stijlevolutie over meerdere eeuwen.
Wij kunnen niet nalaten hier een treurige vaststelling aan toe te
voegen : zoveel mooie dingen gingen verloren ten gevolge van
onbegrip of barbaarsheid en anderzijds bevinden zich tal van
gevels in een triestige staat, alsof de eigenaars erop zitten te
wachten tot de toestand hopeloos wordt om het geheel te kunnen
vervallen verklaren en zonder gewetensbezwaren te vernietigen.
Om dat te beletten en de verantwoordelijken wakker te schudden,
komt dit werk op tijd. Het zal spijtig genoeg te laat zijn, zoals
de auteur zeif opmerkt, voor zovele kunstschatten uit de kerkgebouwen die in de laatste jaren verloren gingen. Er zijn overigens
nog zovele plaatsen in West-Vlaanderen, waar kunstschatten nog
dagelijks vernield worden. Dat bewijst alleen dat het inventariseringswerk reeds vijftig jaar vroeger had moeten gebeuren. Des
te verdienstelijker is de Best. Deputatie van 1958 geweest, toen zij
het kloek besluit nam om te redden wat nog kon gered worden.

A. S.

BOEKEN OVER KUNST
Parker Tyler : Van Gogh - Cezanne/Gaugin - Renoir - Degas/
Lautrec, 22,5 x 25 cm., 140 pag. gemiddeld, uitg. N.V. De Spaarnestad, Haarlem, verdeler voor Belgie : N.V. Tijdschriften Uitgevers
Maatschappij, Antwerpen, z.j., vollinnen band met zeer mooie
stofwikkel, 250 fr./dee!.
Over de schilders, aan wie deze vier nieuwe kunstboeken werden
gewijd, is al heelwat geschreven en gepubliceerd geworden :

wellicht bibliotheken vol. Toch schijnt er een steeds breder wordend
publiek te vinden, dat zich aangetrokken voelt tot het aanschaffen
van boeken, die men kan doorbladeren als een mooi album en
waarin talrijke reprodukties van schilderijen zijn opgenomen. Dit
is beslist positief te noemen, op voorwaarde, dat de albums met
gezag zijn samengesteld en in esthetisch opzicht voldoening
schenken.
Deze kwaliteiten zijn in de vier boeken van Parker Tyler onbetwistbaar terug te vinden. Ze bevatten elk 92 kleurenreprodukties, een
aantal zwartwitte, een korte, degelijke biografie van de behandelde
schilders, bondige toelichtingen bij de afgedrukte kleurprenten,
alsmede een tabel met belangrijke feiten uit het !even van de
kunstenaars. Een korte bibliografie had hier ook niet misstaan,
maar kom, welk boek is tenslotte volledig ?
De kleurenreprodukties zijn ongetwijfeld zeer waardevol en vormen
het beste deel van de boeken. De keuze lijkt ons doordacht en
zeer verantwoord en geeft een ruime doorkijk op het werk van de
kunstenaars. De commentaar erbij is nogal oppervlakkig, zeer
subjectief en met een overvloed van superlatieven. Zij vestigt
evenwel ook de aandacht op de specifiek schilderkunstige aspecten van de werken en ,dat houdt o.i. wel een gunstig educatief element in. Wij mogen ten andere niet uit het oog verliezen, dat de
boeken a.h.w. geconcipieerd werden met het oog op een zeer
ruime verspreiding en dat echte vakliteratuur hier het doel voorbij
zou schieten.
Ook de prijs — 250 fr. per deel — is uiterst laag gehouden,
gezien het volume, de kwaliteit van beeld, band en papier en dit
kan de verspreiding, die wij zo ruim mogelijk wensen, slechts ten
goede komen. Deze boeken zijn ook in het Frans te verkrijgen.
Dr. John B. Knipping : Kunstschatten van alle tijden, 26,5 x 34 cm.,
304 pag., uitg. De Gellustreerde Pers N.V., Amsterdam, verdeler
voor Belgie : N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Antwerpen,
1967 (2" druk), vollinnen band met goudopdruk en geplast. stofwikkel, 475 fr.
Deze „geschiedenis van de beeldende kunst en de architectuur van
of de voorhistorie tot aan onze tijd", is een grandioos uitgegeven
boek : zeer groot formaat, stevig ingebonden, met 542 goede illustraties en een zeer soepele tekst, die uiteraard — gezien de hoeveelheid te behandelen stof — slechts het essentiele kan aangeven,
maar dit dan ook doet.
De auteur, een volbloed Nederlander, hoewel zijn naam zeer
Engels aandoet, is een bekend kunsthistoricus, die met de te
behandelen stof uitstekend weg weet : geen dorre opsomming,
maar een waarachtig binnenleiden in het rijke land van de beeldende kunst. Hij behandelt achtereenvolgens de voorhistorische
en primitieve kunst, Egypte, de klassieke kunst (Griekse, Etruskische
en Romeinse), de Byzantijnse kunst, deze van de Islam, India en
Zuidoost-Azie, China, Japan, Midden- en Zuid-Amerika voor Columbus, de Middeleeuwen, de internationale gothiek, de Renaissance
in Italie, Realisme en Renaissance in Europa, de zeventiende,
achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Een reusachtige arbeid
om dat allemaal verantwoord te condenseren, maar hierin is de
auteur voortreffelijk geslaagd.
Achteraan in het boek volgen dan nog korte levensbeschrijvingen
van de kunstenaars, die in het boek ter sprake kwamen, maar ook
van anderen, die in een overzicht als dit niet mochten ontbreken.
Een zakencyclopedie, als u wil, maar dit hoofdstuk alleen al loont
de moeite om het boek aan te schaffen.
Hoe het mogelijk is een dergelijk schitterend werk aan te bieden
aan een dergelijke lage prijs, is ons een raadsel. Maar voor ons en
voor de talrijke liefhebbers van waardevolle kunstboeken niet
gelaten !
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Acht eeuwen schilderkunst. Schatten uit de Belgische Muses.
Uitg. De Arcade, Brussel, 1969, 483 blz., vollinnen band, 22 x 22 cm.,
zeer rijk geIllustreerd in quadrichromie en zwartwit.
De Nat. Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, voorgezeten
door Prof. Van de Putte, heeft het merkwaardig opzet opgevat een
synthese te bieden van ons openbaar kunstbezit op schilderkundig
gebied. Daartoe werd een uitvoerend comitO aangesteld, onder de
leiding van Paul Haesaerts, dat een indrukwekkende uitgave realiseerde met de medewerking van een aantal der voornaamste
specialisten van ons land o.m. Prof. Jozef Duverger, Dr. Walther
Vanbeselaere, Drs. Frans Baudouin, Albert Dasnoy, E. Langui, Dr.
Gilberte Gepts, Dr. Al. Janssens de Bisthoven, Paul Eeckhout en
L. Koenig.
Het eerste deel geeft een chronologisch overzicht van de schilderkunst in ons land, met kleurreprodukties van de voornaamste hier
bewaarde werken. Het tweede deel behandelt de openbare verzamelingen per provincie; wederom met een groot aantal kleurreprodukties groot formaat, maar bovendien een buitengewone hoeveelheid kleinere zwartwitvoorstellingen. Alle reprodukties hebben
een degelijk kunsthistorisch commentaar gekregen, dat verzorgd
werd door J. P. Ballegeer, Maurits Bilcke, Karel Geirlandt, Phil
Mertens, Willy Laureyssens, M. J. Onghena, Gaston Van Camp,
Hans Vlieghe e.a. Het derde deel geeft de biografie van de schilders van gereproduceerde werken en een reeks nuttige tabellen.
Aangezien vele teksten oorspronkelijk in het Nederlands gesteld
werden (met uitzondering o.m. 'natuurlijk' van het ten geleide, dat
aan een franssprekende werd toevertrouwd) heeft men niet te veel
te klagen over verkeerde vertalingen, zoals bijna altijd in 'Belgische'
zegge 'Brusselse' uitgaven als zij gelijktijdig in het Nederlands en
het Frans verschijnen, zoals hier het geval is. Wel werd de provincie
Limburg op anachronistische wijze behandeld samen met Luik.
Ook is de typisch Brusselse kijk op de dingen hier en daar irriterend; wij wensen geen namen te noemen. Bovendien, gezien het
groot aantal medewerkers, is het des te opvallender dat die en die
er niet bij zijn; wederom wensen wij geen namen te noemen. Maar
dit zijn tenslotte slechts kleinigheden, die geenszins het monumentale karakter van de uitgave in het gedrang brengen. En daarvoor dient de Nat. Mij voor Krediet zonder enige restrictie gefeliciteerd te worden.

Belgische steden in Relief. Plannen opgenomen door Franse
militaire ingenieurs, XVII-X1X E., Uitg. Pro Civitate, Brussel, 1965,
360 biz., 124 reprodukties, 31 x 25,5 cm.
Deze uitgave, verzorgd door het Gemeentekrediet van Belgie,
dateert van voor enkele jaren. Toch is het nuttig, in verband met de
actualiteit van het urbanisme en de discussies die heden doorgaan
nopens 'de stad van morgen', er even naar te verwijzen, omdat
hier een belangrijke documentatiebron voor iedereen werd blootgelegd. Lodewijk XIV begon met het aanleggen van maquettes van
Franse en buitenlandse vestingen en men ging ermee door tot
onder Napoleon III. Pro Civitate bracht, in een lijvig album, de
maquettes samen van Aat, Bouillon, Charleroi, Nieuwpoort, Oostende, Doornik, leper, Menen, Knokke (Reninge), Oudenaarde,
Namen en Antwerpen, telkens vergezeld van commentaar en
recente luchtfoto's. Het geheel is niet alleen historisch, maar ook
esthetisch een waardevol bezit. Men kan zich ook de behandeling
van elke stad afzonderlijk aanschaffen, voor 155 tot 280 fr., naargelang van de omvang; de volledige uitgave kost 2.450 fr. De
maquettes zelf berusten in het Musae des Invalides te Parijs.

Were di. 1953-1968. Lustrumuitgave, aangeboden aan de ereleden
van Kunstkring 'Were di', Zele, 1968. (Aanvragen op adres van de
voorzitter, dhr. Rob. Arens, Centrum 60, Zele).
Deze plakette in groot formaat (32 x 25 cm.) herdenkt het derde
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lustrum van een kring, waarvan de verdiensten in de inleiding door
Dr. Marcel Grypdonck worden onderlijnd. Verder vindt men een
korte geschiedenis en een overzicht der voornaamste activiteiten
o.m. een teken- en schilderschool, een expositieschip (de Pieter
Gorus), een Scheldediarama met dia's en klank, een lokaal (de
Scheldeschuur) en een reus (Achiel). Tenslotte worden enkele
Jeidende figuren van de kring gepresenteerd, waarvan in het albumgedeelte een werk wordt gereproduceerd (Robert Arens, Gustaaf
De Lintdecker, Bernard Matthijs, Florent Smet, Jo Van den
Driessche, An Van Gassen, Ann Van Kerckhove, Godfried Verheistraeten). Aan alle kunstminnaars, en in het bijzonder aan wie in
den lande met de activiteit van een kunstkring begaan zijn, warm
aanbevolen.

Vifitien Jaar Aanwinsten. 1954-1968.

Kon. Bibliotheek Albert I,

Brussel, 1969.

Klapper op het bezit. Archief en Museum voor het Vlaamse cultuurleven, Antwerpen, 1968.
'Vijftien jaar aanwinsten' is een luxueuze uitgave van 561 blz.,
zwaar papier, zeer rijk gelllustreerd in zwartwit en quadrichromie,
groot formaat (26 x 21,5 x 4,5 cm). Het is een prestige-uitgave van
een instelling met internationale standing, die over schier onbegrensde kredieten en een legertje wetenschappelijke medewerkers
en buralisten beschikt; een instelling die jaarlijks voor tientallen
miljoenen aankoopt, giften ontvangt voor meerdere miljoenen, een
fabelachtig patrimonium aan gebouwen, kostbare werken en dokumenten bezit, abonneert op 17.000 tijdschriften, gewoon alles krijgt
wat in Belgie gepubliceerd wordt, enz. De uitgave zelf van deze
bundel, die praktisch volled , g op kosten van de gemeenschap gebeurt, is slechts door prestigeredenen te wettigen.
'Klapper op het bezit' is integendeel een werkinstrument, op de
meest economische wijze gerealiseerd, ongetwijfeld lijvig (597 blz.)
maar bestaande uitsluitend uit tabellen voor consultatie. Een uitgave
van een instelling, die zich con amore inspant om met beperkte
middelen een maximum te bereiken.
De confrontatie van deze twee bundels doet tal van vragen rijzen,
waarvan vele liggen op het gebied van de cultuurpolitiek van ons
land. Wij laten er hier enkele volgen :
1. Het Antwerpse Archief beperkt zich tot de periode na 1750.
Voor de voorgaande eeuwen is men verplicht de Nat. Bibl. als het
archief van het Vlaamse cultuurleven te beschouwen. Is dit logisch?
2. De Nat. Bibliotheek bezit automatisch alle Vlaamse uitgaven van
gelijk welke aard vanaf 1 januari 1966, instellingsjaar van het
Wettelijk Depot. Geen enkele andere instelling zal ooit voor de
toekomst op een dergelijke volledigheid kunnen bogen. Zouden de
Vlaamse uitgaven tot een dubbel wettelijk depot moeten verplicht
worden, waarvan eon ten gunste van Antwerpen ?
3. Voor de Franse cultuur in Belgie is de Nat. Bibliotheek het enig
officieel archief. Wie echter de Vlaamse cultuur van 1750 tot
heden zoekt te kennen wordt naar Antwerpen verwezen. Vreest men
niet dat Brusselaar, Waal en buitenlander, die uiteraard in de Nat.
Bibl. het volledig cultuurleven van dit land zoekt, versterkt wordt
in zijn opinie dat de Vlaamse cultuur sedert 1750 een regionaal
verschijnsel is geworden zonder internationale betekenis ? Is de
afwezigheid van een Archief van VI. cultuur in de Nat. Bibl. voor
Vlaanderen zelf niet pijnlijk ? Of moet de Franse cultuur er ook
uit weg ?
4. De Nat. Bibl. bevat wel enkele stukken, die met de VI. cultuur
te maken hebben uit de periode van na 1750. De onbelangrijkheid
ervan, in vergelijking met de Frans-Belgische element., verscherpt
nog de indruk van onbeduidendheid van onze cultuur, die men in
de Nat. Bibl. ontvangt. Wat gedaan ?
5. Een Archief voor Cultuur en een Nationale Bibliotheek moeten
volstrekt pluralistisch en open zijn. Zou het hoogste gezag niet

aan strikt culturele en pluralistische instellingen kunnen gegeven
worden ? Is dit utopisch ?
6. Het Antwerps Archief is een stadsinstelling, met stadspersoneel,
onder toezicht van een schepen en gegroeid uit een stadsarchief
van cultuur, zoals er in vele steden zijn. De 'Klapper' bewijst zonneklaar dat het grootste deel van de bewaarde stukken nog Antwerps is. Hoe maakt men er een echt Vlaams Archief van ? Zou
iets veranderen moest het naar de VI. Kultuurraad, of naar het
Ministerie van Cultuur overgaan of moest het rechtstreeks onder
het gezag staan van de afzonderlijke provincien, die er hun eigen
wetenschappelijk personeel voor zouden inzetten ?
Er kunnen zo nog vele vragen gesteld worden, nog veel stekeliger
vragen. Wij zijn nu eenmaal een moeilijk land.
A. S.

Discotheek
Jacqueline du Pre & Daniel Barenboim :

Haydn : Celloconcerto

C-dur / Boccherini : Celloconcerto B-dur,

Electrola SME 91662,

30 cm., stereo/mono, 295 fr.
Jacqueline du Pre, de nauwelijks 22-jarige Engelse celliste, is ongetwijfeld een zeer grote kunstenares en behoort tot de beste
cellisten ter wereld. Door vooraanstaande critici wordt ze trouwens
in een adem genoemd met Pablo Casals en Rostropowitsch.
In deze beide opnamen geeft zij als het ware een demonstratie van
haar kunnen : met grote zelfzekerheid en een zwierige virtuositeit
laat zij haar Stradivarius zingen, daarbij ondersteund en in samenspraak met The English Chamber Orchestra, dat geleid wordt door
Daniel Barenboim, een beroemd pianist en... tevens de echtgenoot
van Jacqueline du Pre.
Het celloconcerto van Boccherini is beslist gekend door alle
liefhebbers van ernstige muziek, het C-dur concerto van Haydn
wellicht veel minder, daar het pas in 1961 ontdekt en in 1962 voor
het eerst opnieuw werd uitgevoerd. Sommigen zullen dit Haydnwerk misschien niet zo briljant vinden als het al langer bekende
concerto in D-dur, maar in elk geval is het het beluisteren meer
dan waard, te meer, daar de solist(e) met een behoorlijk aandeel
werd bedacht.
Technisch mag deze plaat feilloos worden genoemd.
De N.V. Gramophone (M. Lemonnierlaan, 171, Brussel) heeft het
uitstekend initiatief gehad eens heel bijzonder de aandacht te
vestigen op de indrukwekkende lijst opnamen, die de beroemde
dirigent Otto Klemperer gerealiseerd heeft met The Philharmonia
Orchestra van Londen. Klemperer, nu 84 geworden, is de laatste
overlevende van de grote 'Vier' : Furtwangler, Toscanini, Bruno
Walter en hijzelf. Hij was vriend en leerling van Mahler en de opnamen, die hij verwezenlijkte, hebben wereldvermaardheid verworven. Een viertal nieuwe uitgaven hebben ons nogmaals eens geconfronteerd met deze grote kunstenaar :
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VERZEKERING
het leven een waagstuk
rustig uw kansen wikken
zeker zijn van uw geluk
rust en zekerheid brengt
uw I A.E.B.I verzekering
daar kan u steeds op aan
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VERZEKERT STAD EN LAND
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
LEUVEN 1 POSTBUS 91 TEL 016 279.31 OF 242.01
BRUSSEL WETENSCHAPSSTRAAT 25 TEL 02 12.67.48

Beethoven : 6de Symfonie in F-dur 'Pastorale', Columbia SMC 91
627 (op de hoes staat verkeerdelijk SME afgedrukt), 30 cm.,
stereo/mono, 195 fr.
Beethoven : 9de Symfonie in D-mol, Columbia SMC 91 629/630,
30 cm., stereo/mono, 295 fr., in casette en met tekstboek.
Een Beethovensymfonie bespreken — en zeker als het de 6de of
9de betreft — is in herhaling vallen met de enorme aantallen
bladzijden die daar reeds mee gevuld werden. Dat Beethovens
symfonieen meesterwerken zijn, die nu nog steeds de muziekliefhebber verrukken, hoeft geen nader betoog meer. Beethoven
was nu eenmaal een genie en in zijn werken treft ons steeds
opnieuw zijn grote viriliteit. Met Otto Klemperer krijgen wij dan
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daarbij van de mooiste Beethovenuitvoeringen, die onze muziekwereld rijk is. Hij dirigeert hier andermaal The Philharmonia Orchestra van Londen; voor de uitvoering van de 9de nam hij er het
Philharmonia Chorus bij (o.I.v. Wilhelm Pitz) en met de solisten
Aase Nordmo Lovberg (sopraan), Christa Ludwig (mezzosopraan),
Waldemar Kmentt (tenor) en Hans Hotter (bariton).
Wie deze werken nog niet in zijn discotheek heeft, krijgt nu een
unieke kans om zich met de voormelde platen te verrijken
schitterende uitvoeringen en technisch uitstekend verzorgde platen.
De prijs is, gezien de uitzonderlijke kwaliteiten, beslist laag te
noemen. Wij vestigen er ispeciaal de aandacht op, dat de 9de
drie zijden van een grote fonoplaat bestrijkt,
Beethoven : De vijf pianoconcerto's, His Master's Voice - Angel
Series SAN 238 tot/met 241, 30 cm., stereo/mono, 1.400 fr.
In feite hadden we deze serie platen vooraan moeten plaatsen in
deze rubriek : de integrale opname van alle Beethoven-concerto's
voor piano en orkest zijn voor de muziekliefhebbers een kostbaar
bezit, maar als je die dan kunt hebben in een uitvoering Daniel
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Barenboim (solist) - Otto Klemperer (dirigent) - New Philharmonia
Orchestra (begeleidend orkest) - Suvi Raj Grubb (produktie), dan
mag je hand op het hart beweren, dat je werkelijk het neusje
van de disco-zalm rijk bent. Als toemaatje ,krijg je er tevens bij
de Fantasia in C-groot voor piano, koor en orkest, op. 80, met het
John Alldis Choir.
De opnamen dateren pas van eind 1967, begin 1968, en werden
verwezenlijkt met de modernste middelen, zodat de platen op
technisch gebied feilloos gepresenteerd worden.
Wat de uitvoering betreft : deze is, in een woord, grandioos te
noemen. De bij de opnamen tweeentachtigjarige dirigent, de solist
(een derde van de leeftijd van Klemperer) moeten hier wel bezeten
geweest zijn door de wil om door te dringen tot in de kern, het
hart van Beethovens muziek; dat twee, dan toch heel verschillende
temperamenten het tot een dergelijke eenheid in aanvoelen kunnen
brengen, zouden wij haast een muzikaal mirakel durven te heten.
Dat 'De vijf pianoconcerto's' de 'Grand Prix International du Disque,
Academie Charles Cros' verkreeg, is meer dan verdiend te noemen.

Burelen en fabriek
Brugse baan, 64
PITTEM
Tel. 0511462.63 - 463.63 (4 fijnen)
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Antwerpen

guy baekelmans

•

Geb. 1940, te Berchem 3Antwerpen.
Studies : 1954-58 : Stedelijk Instituut voor Sierkunsten, Antwerpen;
1958-60 : Rijksnormaalschool Gent, Afd. Plastische Kunsten,
o.l.v. 0. Landuyt en Roger Cools.
Sinds 1960 leraar plastische kunsten te Antwerpen.
Onderscheidingen : Werk geselekteerd voor Prijs Jonge
Belgische Schilderkunst 1968, vermelding Prijs van Knokke,
1969 en bronzen medaille Europaprijs Oostende, 1969.
Boomgaardstraat, 45, Antwerpen.
technisch esthetische herschepping, een dikwijls onbepaalde
vorm die een basisgrondstof lijkt — een vertrekpunt vanwaaruit allerlei functionele en artificiele dingen kunnen groeien —
structuren, die worden tot een technisch organisms —
ik ben zeer geboeid door eigentijdse materialen — plastiek,
polyester, e.a. — misschien een aanleiding tot computerkunst — hiermee bedoel ik vorm en grondstof herleid tot zijn
gunstigste weergave, klaar voor esthetisch gebruik, vooral
ruimtelijk geintegreerde kunst, parallel met komende
architectuur = levensruimte...

' Spanning 1 ',
tempera op doek, 95 x 95 cm.

Antwerpen

' De profeet'.

freddy bervoets

Geb., 12 mei 1942, to Burcht (Antwerpen).
Studies : Academie en Hoger Instituut van Antwerpen.
Prijzen :
1961 : Laurent Meeus; 1963 : Prijs minister Camiel Huysmans;
1966 : Prijs Oppenheimer 1966.
Exposities :
Enkele groepstentoonstellingen. 1962 : Onderaards Brugge,
1963 : Onderaards Madelein Brussel; 1969 : Vijf Vlaamse
Schilders, Amsterdam; 1969 : Facetten van de Jonge Vlaamse
kunst, Hasselt-Gent.
Werk in bezit van de Staat.
Kasteelstraat, 38, Antwerpen.
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Antwerpen

cel overberghe

Geb. 30.5.1937, te Deurne.
Studies : Beroepsschool voor Sierkunst, Academie en Hoger
Instituut voor Schone Kunsten, Antwerpen.
Onderscheidingen : Werk weerhouden voor de Jonge Belgische
Schilderkunst 1967 en 1968; vermelding te Knokke, 1969 en
bronzen medaille Europaprijs Oostende, 1969.
Tentoonstellingen te Antwerpen, Brussel, Gent, Verviers,
Doornik, Brugge, Knokke, Oostende, Haren (Ned.), Amsterdam,
Nijmegen, Milaan.
Milisstraat, 14, Antwerpen.
Wat mijn opvatting over mijn kunst betreft : daarvoor zijn
15 regels of te weinig of te veel, doch ik wil alvast dit zeggen :
ik ben zelfs niet zeker of het wel kunst is...

'Gebaar',
Cliché Stedelijke Culturele Raad, Knokke.

Antwerpen

Geb. 1942, te Antwerpen.
Onderscheidingen : bronzen medaille Europaprijs Oostende;
vermelding Prijs Knokke Schilderkunst; onderscheiding in
de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst.
Tentoonstellingen : Gent, Antwerpen, Turnhout, Brussel, Den Haag.
Groepsexposities : Belgie, Nederland, Duitsland.
Maalderstraat, 24, Antwerpen (atelier : Lange Altaarstraat, 15,
Antwerpen).

hans persoons

Hopen mensen met vellen en huiden als druiven
als nagels
als anderen
als pezen
als niets
als ananas
als vlees
als alles
als pap
als muren
waarin wonden worden geopend.
U kwetsbaar te voelen.
U kwetsbaar te weten.

'Blinde /uisteraar'.
Cliché Stedelijke Culturele Raad,
Knokke.

Antwerpen

roger thibau

Geb. 1937, te Antwerpen.
Studies : Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Kon. Academie,
Antwerpen, Rijksnormaalschool Gent, Afd. Plastische
Kunsten, o.l.v. 0. Landuyt en Roger Cools.
Leraar plastische kunsten te Antwerpen.
Onderscheidingen : Prijs schilderkunst Anto Carte (1966),
geselekteerd in Prijs Jonge Belgische Schilderkunst (1967) en
vermelding in Prijs voor Schilderkunst Knokke (1967).
Tentoonstellingen te St.-Martens-Latem, St.-Niklaas, Gent,
Hasselt, Brussel en Verviers.
Wolfstraat, 14, Antwerpen.

' Sur-plus'.

Minimal en hard edge, new construction painting en cool
art stimuleerden Roger Thibau's experimentele zin tot een
concreet en helder gebeuren.
Harde precisie, scherpe uitvoering in een taal van wit
lijnwaad. Konflikt tussen de kubus als geometrische structuur
en de organische groeivorm als symbool. Kontrast van hygienisch
wit met grasgroen, violet en vermiljoen. Bevreemdende werking
tussen koel-zakelijke opbouw en organische inplanting.
Tegelijk sculptuur en schilderkunst, Thibau's blanke ruimteobjekten — kubussen, balken, hoekplastieken en optischwerkende kijkboxen — tasten de ruimte van hun bestemming of
om zich in zichzelf terug te treken, open en gesloten en de
omkering ervan. Een dubbele beweging in een konstant ritme
van hun eigen ademhaling : hoekig agressief en vleselijk
aanzwellend.
Hoe technisch en eksakt de uitvoering ook is, ze gedragen
zich biolog'isch, sensueel en innerlijk.
Jan Hoet

Antwerpen

wafter
van leekwijck

Geb. 1948, te Wilrijk.
Studies : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten,
Antwerpen en Rijksnormaalschool Gent, Afd. Plastische Kunsten,
o.I.v. 0. Landuyt en Roger Cools.
Werk onderscheiden met de prijs Jonge Belgische Schilderkunst 1968.
Kasteellei, 76, Wijnegem.
Schilderen... of ... een beetje rondlopen...
Schilderen, de leegte vullen in een poging vleugelgewiek te
ontleden. lk heb niets te zeggen.
Zal ik een beetje kladderen, het verknoeien om het daarna
te redden, mezelf projecteren in de chaos. Dat was COBRA,
of Altamira misschien ?
Of zal ik een jas schilderen van deze tijd... wat staat buiten
de tijd ? een kale kop.
Ben lijn trekken is bewegen in de ruimte, het resultaat kan
een ruimtelijke voorstelling zijn op het doek, wat al niet.
Soms koel doordacht, een effen vlak zonder schrijfwijze,
objectief, wie zegt mij dat het verkeerd is ?
Soms lopen achter picturale emoties, zich elk gevoelspatroon
toemetende; psycho-chemie is iets anders. lk word moe
en denk aan morgen, het verleden heeft niets verduidelijkt,
de complexiteit is alleen vergroot.

'Rita, ita, ta'.
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Antwerpen

jaak vanderheyden

Geb. 17.6.1939, te Kontich.
Technische studies te Antwerpen, daarna Academie Berchem.
Onderscheidingen : Zilveren erebeker in Knokse Prijs Schilderkunst 1963, Zilveren plaket in dezelfde Prijs 1965, werken
door de jury onderscheiden in de Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst 1968.
Tentoonstellingen : Antwerpen, Berchem, Knokke, Assenede,
Bornem, Dendermonde, Gent, Parijs.
Werk in binnen- en buitenlandse collecties, en van de Belgische
Staat.
Gitschotellei, 333, Borgerhout.

Kompositie 36'.
Copyright A.C.L., Brussel.

De kunst van Jaak Vanderheyden maakt dingen zichtbaar,
die uit het niets zijn ontsproten, ontdaan van hun ethische,
religieuze en sociale context : een metamorfose van de
materie naar het concrete immateriele toe. Op een andere
wijze dan Mondriaan en Malevitch bereikt hij een spirituele
integratie...
En het is nochtans mogelijk dat deze absolute en ascetische
estheet zichzelf verraadt door een hieroglief, door een
sombere vlek of een spoor van littekens en reveleert op die wijze
zijn existentiele bronnen...
Hij bezit de inturtie van de Oostersen, naar het woord van
Jean-Clarence Lambert : de perfectie bereiken door het
'toujours moindre' : het verbannen van het decor, de
zelfs de tijd en de ruimte.
Zijn werk is ontstaan uit de suggestieve spanning tussen
schepper en toeschouwer; en uiteindelijk is het de vrijheid, die
uit zijn doeken tevoorschijn treedt en er de zo intense charme
van uitmaakt.
Daar waar sommigen een brutaliteit nastreven, die voor
niets terugdeinst, vindt Vanderheyden een oplossing aan de
antipode ervan : namelijk in een uiterste verinwendiging.
Paul de Vree

Limburg

albert daniels

Geb. 2.3.1944. Studies Hoger St.-Lucasinstituut te Brussel,
afdeling grafiek (klas L. Verstraete), diploma met grote
onderscheiding en na Iegerdienst Ieraar aan hetzelfde instituut.
Onderscheiding in de Driejaarlijkse Staatsprijs voor grafiek 1966
(toen nog student). Deelname aan tentoonstellingen, georganiseerd
door de Staat te Brussel, Doornik en Nieuwpoort. Tweede prijs
voor een aanplakbiljet, tweede prijs voor een fabriekswerk,
onderscheiding bij de wedstrijd Mc. Can Erikson. Door
het Ministerie weerhouden voor deelname aan de tentoonstelling
'Facetten van de jonge Vlaamse kunst'.
Rodenbachlaan 3, Overpelt.
Albert Daniels is een bedachtzame, eerder zwijgzame figuur.
Wars van de buitenissige folklore, waarmee kunstenaars
soms hun verschijning opsmukken. Zijn ogen, diep achter de
brilglazen in het smal mager gezicht, kijken U peinzend aan,
maar misschien zien ze alleen en voortdurend de wereld
van de grafiek en het schilderij. Albert Daniels worth
verteerd door zijn kunst en zijn scheppingsdrift. In 1967, tijdens
zijn eindjaar, maakte hij circa 70 etsen. „ En toen was ik op",
zegt hij. .
De militaire dienst was een intermezzo en onmiddellijk
daarna vroeq het St.-Lucas Instituut hem als lesgever. Nu
verblijft hij drie dagen per week te Brussel. Na de lesuren
drukt hij platen, maakt zeefdrukken, enz. De rest van de week is
hij in Overpelt en schildert. Zijn atelier is in de garage van
de ouderlijke woning ondergebracht. Hij werkt onverpoosd
en zijn produktie is op zijn jeugdige leeftijd enorm : een
berg tekeningen, tientallen gravures, gouaches en schilderijen.
Op dertienjarige leeftijd maakte hij ziin eerste schilderijen.
Begonnen als cubist, later overgaand naar het abstracte
en nu stilaan van het abstracte wegaaand zonder het
helemaal los te laten. Hij.werkt met schelle kleuren, in hoofdzaak rood, geel, blauw. Daarmee componeert hij. Hil voelt
niet veel voor pop- en op-art, voor hem 'blijft' de schilderkunst.
Er zitten nog zoveel mogelijkheden in die schilderkunst en er is
nog zoveel te doen.
„ Neen, op vakantie ga ik niet", zegt Daniels, „ik ga drie maanden
werken, in mijn atelier in de garage". Dan kijkt hij tangs u heen
en ziet de vele doeken die hij gaat schilderen. 'Moet' schilderen.
Omdat hij als rasartist niet inactief kan zijn.
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sylvain ceyssens

Geb. 28.3.1942. Architect.
Wat de schilderkunst betreft volledig autodidakt, wat niet belet
dat hij reeds op 22-jarige Ieeftijd een paar tentoonstellingen
achter de rug had en van dan of volgen geregeld groeps- en
individuele tentoonstellingen.
Als aankomend kunstenaar behaalt hij verschillende onderscheidingen : le en 3e prijs wedstrijd voor gelegenheidsgrafiek
Provincie Limburg 1965; le melding prijs Guillaume Campo voor
Schilderkunst, Antwerpen 1966; onderscheiding Glaverbelprijs
voor Architectuur; Prijs Nat. Foto- en Diawedstrijd Zolder.
Als schilder heeft hij de schuilnaam Michel Cobra aangenomen
en wordt onder die naam geregeld' door het Ministerie
geselekteerd voor officiele tentoonstellingen.
Naast schilderen ontwerpt hij ook etalages, wandtapijten en is op
tijd en stond graficus. Van beroep echter architect. Op dit
ogenblik werkt hij aan fantastische projecten voor een
internationaal vakantiecentrum in Turkije en dingt mee aan een
Internationale wedstrijd voor een Conferentiecentrum van
de stad Wenen.
Kazernelaan 2 Helchteren.
Voor een jonge architect brengt de deelname aan dergelijke
projecten inspanning en vele kosten mee. Het zou voordeliger zijn
zich op winstgevende objecten in zijn omgeving te beperken.
Maar Ceyssens wil lets anders, lets nieuws brengen. Aileen in
grote projecten, die eigenlijk voor grote burelen zijn weggelegd',
liggen nog mogelijkheden verborgen. Daarom trekt de medewerking aan zulke Internationale wedstrijden hem aan. Hij wil
trouwens weg uit het locale, het bijna anecdotische van
een beperkte omgeving.
Oat typeert hem ook als kunstenaar. Ceyssens is rechtlijnig,
rechtzinnig. Geen lieve onder-onsjes, geen beuzelarijen, die
de kunstenaar van zijn doel en zijn werk afleiden. De kunstenaar
is een eenzame grote, die in zichzelf de kracht en de creativiteit
vindt om grootse dingen, om kunst voort te brengen.
Ceyssens is nog jong, mar zijn ceuvre getuigt van een waarachtig
zoeken en van een oprechtheid, die hem siert. Hij heeft gevoelige
doeken geschilderd met een podzie van kleuren en een
oneindigheid van impressie, die men nooit vergeet. Niet door
het grote format (zijn schilderijen zijn eerder klein van
afmetingen), maar door de wezenlijke inhoud boeit de kunstenaar
ons.
Dikwijls staat de mens centraal in zijn ceuvre. Is er lets dieper,
mysterieuzer, oneindiger dan de miens zelf ? Het thema is
onuitputtelijk. Ceyssens heeft zijn thema goed gekozen.
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hugo duchateau

Gel,. 27.9.38. Studies aan
het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste
Kunsten, afdeling glasraam. Daarna, samen met Wilmots,
vorming van een glazeniersatelier. Thans Ieraar Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten te Genk. Studiereizen door
Europa. Behaalde als beginnend kunstenaar prijzen en
vermeldingen in verschillende genres : 1962 1ste prijs monument
'de verongelukte parachutist' te Detmond (Duitsiand); 1964
melding nationale wedstrijd glasramen van het Ministerie van
Middenstand; 1965 twee meldingen wedstrijd gelegenheidsgrafiek
Comite voor Kunstambachten; 1966 melding Prov. Prijs voor
Schone Kunsten (glasraam); 1966 drie prijzen wedstrijd voor
verfraaiing van het nieuwe bejaardentehuis te St.-Truiden;
1967 aanmoedigingsprijs Prijs van Rome.
Luikersteenweg 95, St.-Truiden.
1. Mevrouw Duchateau-Dubois (zijn moeder) : "Van in de wieg
kon hij al tekenen, meneer'. 2. Luc Clerinx (Belang van Limburg) :
'Hugo Duchateau voert zijn weg logisch verder. Hij schept
ruimtelijkheid op zijn vlak door het exploreren en het exploiteren
van de lijn en haar vele mogelijkheden. Over de naaktheid van
het vlak tast hij naar de kern'. 3. Jan Withofs: 'Zijn werk biedt ons
werkelijk nieuwe mogelijkheden om de ruimte te benaderen'.
4. Maurits Bilcke : 'Verbeelding en veruiterlijking vormen samen
een aangrijpende eenheid'. 5. Collega's, vrienden en famine :
'Hij moest die smerige rosse snor van hem maar eens doen
verdwijnen'. 6. G.N. (Standaard) : 'Duchateau wiens laatste werken
een verrassende (en technisch gave) maturiteit verraden'.
7. Luc Clerinx : 'Het is geen sinecuurtje over Duchateau te
schrijven'. 8.. J.V.B. (Stantlaard) : ' 5 Materiaal, techniek, methode en
theorie boeien hem slechts in zoverre het resultaat dat alles
achter zich laat. Zijn grote verdienste is dat hij duidelijk maakt
wat op het gebied van ruimtelijke beelding in de schilderkunst kan
verwezenlijkt worden'. 9. Lutgarde Swartenbroekx (zijn vrouw) :
'Eten komen r. 10. Hugo Duchateau (zelf) : 'Ik kom !'
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jos fans

Geb. 17.4.1936. Studies aan het
Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste
Kunsten, afdeling beeldhouwwerk en keramiek. Werkte een tijd
lang in afzondering, schilderde veel en vernietigde veel. Maakte
klein plastiek van monumentale allure. Reisde door Europa.
Werd leraar (monumentale schilderkunst) aan het instituut waar
hij afstudeerde. Ontwierp grote keramiekwerken, o.a, een
monumentale wand in de Keramo-fabrieken te Hasselt, waarvoor
hij in 1968 de Prov. Prijs voor Schone Kunsten ontving. Lid van
de Research Group. Woont in een oude boerderij te Vliermaal
in een eigen sfeer en ruimte. Tracht zijn kunst voortdurend
te vernieuwen. Was vertegenwoordigd op de Triennale van
de Zuidelijke Nederlanden 1969 (Eindhoven-Antwerpen).
Steenweg 4, Vliermaal.

Met zijn mandarijnenbaardje en zijn onverstoorbare glimlach
is Jos Jans het type van een asceet. lemand, die van de drukke
wereld afstand deed en een serene levensfilosofie vol waardige
wijsheid verwierf. , Hij leeft slechts voor, met en in zijn kunst.
Destijds heeft hij ook veel interesse voor Oosterse filosofie gehad.
Ja, maar sindsdien heeft hij de liefde van een ranke Limburgse
verworven. Inmiddels heeft hij tevens de obsessie van de ruimte
geleerd en hielp hij bij de eerste inrichting van Tropical I, het
bekende tienercafe te Hasselt.
Daarmee zijn we ver van de Oosterse onbewogenheid. De
betovering van de hippie-beweging kennen ze er niet, maar
Jos Jans kent ze wel. Voor zijn laatste z.g. tentoonstelling koos hij
de kleurrijke winkel Mikado, vol snuisterijen en hippiekleuren,
tot pleisterplaats. Jos Jans zal nooit stilstaan in de kunst.
Zijn evolutie volgen is een boeiende belevenis. Hij ervaart met
de verrukking van een kind de nieuwe stromingen. Terzelfder
tijd kan hij ook klassiek blijven. Hij moet een gelukkig man
zijn. Wacht tot hij getrouwd is.
Zou dan het celebrale, de tot op de millimeter afgewogen
harmonie, soms niet doorslaan ?
Waarom ?
Waarom niet ?
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robert
vandereycken

Geb. 21.3.1933.
Studies aan de Stedelijke Academie te Hasselt, St.-Lucas te Luik,
Prov. Normaalinstituut voor Tekenkunst te Brussel, Hoger Instituut
voor Sierkunsten Ter Kameren Brussel. Studiereizen door Europa
en in 1964 staatsbeurs naar de U.S.A. Uitvoering werken
op Expo 1958, werken aangekocht door de Staat, muurpaneel
voor de provincie Brabant (centrum Epiat). Thans Ieraar aan
de Stedelijke Academie te Hasselt. Stichtend lid groep Helikon.
Zijn vrouw, destijds celliste bij het Orkest van Luik, is nu lerares
aan het Stedelijk Conservatorium en stichtend lid van het
Helikon-kwartet.
Monnerikstraat 82, Kuringen.
Een slanke, beweeglijke, sympathieke vent vol overtuigingskracht.
Eerlijk, open, maar ook luisterend naar wie lets te zeggen heeft.
Contesteert de contestatie en discussieert met de jongeren over
'waarom' contesteren ?
Wat een kunstenaar moet doen om zich te doen gelden ?
Werken. Hoe een kunstenaar tot persoonlijkheid kan groeien ?
Met werken en presteren.
Robert Vandereycken heeft met toewijding vele kunstgenres
beoefend. Wanneer er een contact werd gelegd, een atelierbezoek
ingericht of een inleiding in een speciale techniek gegeven,
dan deed Robert Vandereycken altijd mee. Zelfs indien hij de
enige geInteresseerde zou zijn.
In het verenigingsleven en in de sociale omgang tussen
kunstenaars legt hij een vlotte en sympathieke houding aan de dag.
Hij heeft een droom van een huis gebouwd, waaraan hij zelf veel
gedaan heeft. Want ook het kunstambacht (vanaf een originele
deurknop tot een grote muurdecoratie of een indrukwekkende
plastiek) is Vandereycken niet vreemd. In zijn ruim atelier maakt hij
thans grote formaten, die hij vroeger ook in een begrensdheid van
een kamer wist te schilderen.
Zijn allerlaatste werk Iaat een evolutie vermoeden. Zijn doeken
zijn van een andere gevoelerigheid; ze leven in een ander licht en
stralen een andere intensiteit ult. Robert Vandereycken blijft
werken en presteren.
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waiter vilain

Geb. 1.6.1938.
Laureaat Nationaal Hoger Instituut ter Kameren. Regent plastische
kunsten. Werkte onder leiding van Delvaux, Landuyt en
Friedlander (Parijs). Thans Ieraar Nationaal Hoger Instituut
Antwerpen. Talrijke exposities in binnen- en buitenland (o.a.
Biennale San Marino, Biennale Parijs 1965, Frankfurt, Eindhoven).
Studiebeurzen van de Franse, de Italiaanse en de Zweedse
regering.
Een uitzonderlijk palmares van onderscheidingen : vermelding
Jonge Belgische Schilderkunst 1963, Grote Staatsprijs Berthe Art
1964, Prijs Wit-Zwart van de Rotary 1967, Prijs Anto Carte 1968.
Lid van de Helikongroep en voorzitter van atelier voor
grafische kunsten.
Melkvoetstraat 24b, Hasselt.
Vilain is een ernstig man. Dat merkt men wanneer men met hem ,
sprekt.Damerkt na zijnkust.Diernstihegvol an
de liefde voor zijn yak. Hij speelt geen comedie.
Onder de surrealistische professor Delvaux kwam Vilain tot
de abstracte kunst. Daarin zit geen tegenspraak, want Vilain leerde
van Delvaux wel het metier en de liefde daarvoor, maar hij
ontwikkelde zijn eigen persoonlijkheid, die hij sindsdien meer en
meer affirmeert. Waarom zou een ernstig man als Vilain met
de mode meedeinen zoals velen doen : expressionist zijn zoals
de expressionisten, cubist zoals de cubisten, geometrisch of
lyrisch abstract naar gelang van de school ? Vilain is een eigen
persoonlijkheid en wil het doelbewust zijn. Er bestaat geen twijfel
over zijn werk dat steeds als een Vilain te herkennen is. De tijd
zal schiften welke goede en welke slechte Vilain's zijn.
Vilains ernst belet hem, niet een levendige geest te zijn,
universeel gericht en sterk-geInteresseerd in de grote wereld
van de kunst met zijn dagelijks wisselende evolutie. Dat grijpt
hem aan, daarin gaat hij op. In Zweden heeft hij twee maanden
lang geexperimenteerd met nieuwe materialen, nieuwe
mogelijkheden. Het scherpt zijn creatieve geest, zijn creatieve drift
en scheppingsroes, die zindert in vele prachtige werken. De
wereld, die iedere dag verandert, kan hem wel rijker maken,
bevruchten en inspireren, maar nooit meesleuren in een mode.
Vilain is en blijft Vilain.
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Geb. 22.12.1943.
22.12.1943.
Studies
het Provinciaal
Provinciaal Hoger
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Instituut voor Architectuur
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aan het
Toegepaste
Kunsten, afdeling
afdeling beeldhouwkunst.
beeldhouwkunst. Reizen
Reizen doorheen
doorheen
Toegepaste Kunsten,
Europa.
tentoonstellingen. Geeft les,
les, maar
Europa. Deelname
Deelname aan
aan talrijke tentoonstellingen.
kiest als beroep
beroep 'ontvverper'.
'ontwerper'. Talrijke
Talrijke onderscheidingen
onderscheidingen:
:
1965
weerhouden door Jeune Peinture,
Peinture,
1965 twee
twee werken weerhouden
bronzen
van Knokke
Knokke en melding
melding Godecharle
Godecharle prijs,
prijs,
bronzen plakket, Prijs van
1967
weerhouden
1967 aanmoedigingstoelage
aanmoedigingstoelage vanwege
vanwege de
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voor
Knokke (in
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1969 idem),
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melding Prijs
Prijs van
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van Research
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door het
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Ministerie.
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4, Zonhoven.
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Uit
gesprek met
met Jan
Jan Withofs
Withofs door
door Lens
Lens Ekster
Ekster genoteerd
genoteerd:
Uit een gesprek
:
Het allervoornaamste
allervoornaamste op
ogenblik is nieuwe
nieuwe problemen
problemen to
te
op het ogenblik
creëren,
maar:: hoe
sigaret aan
aan?
Laten wij
wij
creeren, al
al was het maar
hoe steek
sleek jij
jij je sigaret
? Laten
bij
voorbeeld blijven,
de
bij het gemakkelijk voorbeeld
blijven, en
en dan
dan zien
zien wij
wij dat de
situatie
aansteken van
van een kankerstokje volledig
volledig los
los kan
kan
situatie bij
bij het aansteken
beschouwd
roken.
beschouwd worden
worden van
van het
het oorspronkelijk
oorspronkelijk doel,
doel, hier het roken.
Ik
schuif op
maken
lk schuif
op :: het benaderen
benaderen van
van een
een situatie
situatie (of het maken
van
noch technisch,
technisch, noch
noch poetisch,
poëtisch, noch afhankelijk
afhankelijk
van iets)
lets) wordt noch
van
beoogde resultaat
resultaat beoordeeld.
beoordeeld.
van het beoogde
Ik
begrijp je niet
niet heel
heel goed
goed en
en zie
zie helemaal
helemaal het
het verband
verband niet
niet!!
lk begrijp
Duidelijker,
dus gevaarlijker
gevaarlijker:: kunst
kunstbestaat
bestaatv vandaag
niet,
Duidelijker, en dus
a n daa g niet,
of liever
liever:: vandaag is
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kunst, er
is er geen
er is
is alleen maar
kunst van
van gisteren
gisteren!
Nuscheppen
scheppen wij
wijproblemen
problemen en
en
! Nu
mogelijkheden,
blijft het bij; maar wij kunnen
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nog niet
niet
mogelijkheden, en
en daar
dam blijft
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hoeverre de werken
werken 'bruikbaar'
'bruikbaar' (creatief) zullen worden.
worden.
weten in hoeverre
Wie
die bruikbare
bruikbare dingen
dingen maken
maken?
Wie mag die
?
Iedereen,
mag geen
geen beperking
beperking opgelegd
opgelegd worden...
worden ...
ledereen, want
want er mag
kasten,
erger:: diploma's
diploma's zouden
kasten, hiërarchie,
hierarchie, erger
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levensmodaliteiten leiden.
leiden.
ondemocratische levensmodaliteiten
Is
geëngageerd?
Is uw werk geengageerd?
Als
reeds een
... en
en wel
wel het
het
Als men
men werkt,
werkt, is
is het reeds
een engagement
engagement...
voornaamste.
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jean bilquin

000700'.-

Geb. 10.71 938, te Gent.
Behaalde een A3-diploma voor grafiek.
Ondertussen volgde hij, van 1950 af, de avondleergangen in
de tekenkunst aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten
te Gent. Hij beeindigde zijn studies aldaar in 1957 en werkte de
volgende tien jaar in verscheidene firma's en publiciteitsagentschappen als tekenaar, tekenaar-ontwerper en art-director.
Sedert 1967 heeft Jean Bilquin zich volledig en uitsluitend aan
de schilderkunst gewijd. Hij exposeerde tot nog toe in een
viertal Oostvlaamse kunstgalerijen : in maart 1967 te Assenede,
in september 1967 te Deurle, in januari 1968 te Berlare en in
maart 1968 te Gent. In maart 1969 volgde zijn eerste tentoonstelling
buiten de provincie, nl. te Antwerpen.
Begin januari 1969 werd aan Jean Bilquin de Provincials Prijs
voor Schilderkunst voor 1968 toegekend.
Kerkstraat 148, Drongen.

De Biljartspelers'.

Jean Bilquin, laureaat van de Provincials Prijs voor
Schilderkunst 1968 van Oost-Vlaanderen, is . een nog jong
kunstenaar, die met bijna ieder nieuw doek dat hij tijdens
de drie voorbije jaren afwerkte, een geestelijke mutatie beleefde,
die de artistieke waarde van zijn werk alsmaar deed stijgen.
De enkele ensembles waarmee Jean Bilquin, o.a. in mart j.l.
in de Galerij Campo te Antwerpen, reeds voor de dag kwam —
ensembles, die grotendeels geinspireerd zijn door de dagelijkse
omgeving van de volksmens — zijn plastisch verwezenlijkt in
een precieus, ietwat killig koloriet dat wonderwel aansluit met de,
nu nog moeilijk onder een noemer te vatten, vormgeving
(recensenten allerlei gewaagden zowel van een dosis pop en
naleve elementen, als van post-expressionisme en surrealisme),
maar, en dit is m.i. van belang, die absoluut getuigt van een
enorme verbeeldingskracht. En, ten slotte, is er nog het symptoom,
dat wij alien die dit werk met zijn rijke waaier onderwerpen op
een dag onder ogen zien, door zijn sterke psychologische
ondergrond, op d'irekte wijze kunnen gekonfronteerd worden met
een of ander (al of niet bewust) essentieel punt van ons bestaan.
Julien Vangansbeke

Oost-Vlaanderen

yves de smet

Geb. 1946, te Gent.
Studeerde sierkunsten en monumentale kunsten aan het
Hoger St.-Lucasinstituut te Gent. Schildert van 1962 tot begin
1964 non-figuratief met lyrische inslag. Stelt deze werken
ten toon in het kader van collektieve tentoonstellingen te
Gent, Deurle ('Jonge selektie'), TieIt en Bachte-Maria-Leerne.
Sinds 1964 : vlakke en ruimtelijke constructieve werken.
Monumentale opdrachten te Gent (glasramen en reliefs),
Lokeren, St.-Niklaas, Destelbergen (glasramen) en Turnhout
(fresco's). Beschilderde met Willy Plompen en Jan van den
Abbeel een. gevel van de galerij Margaretha de Boeve
te Assenede. Stichtte de 'plus'-aktie. Richtte talrijke tentoonstellingen in en andere manifestaties van constructieve kunst;
o.m. de 'plus-meeting' (12 april 1967, Museum voor Schone
Kunsten te Gent). Doceerde estethica aan de 'Centrumetalageschool' te Gent en hield redevoeringen over constructieve
kunst (o.m. te Florence in 1968). Startte te Gent met 'plus-kern',
centrum voor constructieve vormgeving.
Nam deel aan enkele tientallen groepstentoonstellingen. Een
eenmansexpositie te Brussel (1967).
Gebroeders van de Veldestraat, 16, Gent.

' Samba Red-Green'.
Foto Rouckhout, Gent.

Voor mij is een kunstenaar een mens zoals de anderen :
geen enkele meerwaardigheid kenmerkt zijn ambt. Kunst is
geen luxe-artikel, geen toemaatje bij het leven. Kunst is de vorm
van ons dagelijks leven, of moet het althans worden. De kreatieve
daad van de kunstenaar is verwant aan eender welke kreatieve
daad. lk denk hier aan realisaties op het vlak der wetenschappen,
der techniek, enz. Zij hebben alien lets gemeen : zij wijzigen,
verbeteren of voegen lets toe aan de natuur. Kunst is in wezen
kunstmatig. Een schilderij van een aap is geen kunstwerk,
omdat het niet kunstmatig is : het is slechts een uiting van
de natuur. Orde scheppen, waar wanorde heerste : ziedaar de rol
van de kunstenaar. Het verschil tussen een kunstobjekt en
een louter-industridel objekt ? Beide druisen in op de natuur,
doch alleen het kunstvoorwerp bezit dezelfde innerlijke struktuur,
het zelfde innerlijk leven als de natuur... dankzij deze struktuur
vervult de kunstenaar z'n rol van orde-schepper. Dit maakt kunst
dan ook funktioneel. Som a s is zij het rechtstreeks (architektuur,
design, enz.), sours is haar utiliteit minder opvallend, onrechtstreeks
en van meer psychologische of morele aard. De mens zal zich
blijven omgeven met schijnbaar-nutteloze dingen, die zijn leven
vormgeven.
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frank liefooghe

Geb. 31.1.43, te leper.
Studeerde aan Gentse Academie.
Sticht in 1967 nieuwe Rococo experimentele groep, die hij in
1969 verlaat. Bekwam voor 1970 een werkbeurs van de Staat.
Laureaat prijs Deleu. Ontwierp in 1969 een honderd meter
hoog plastisch monument voor het Sted. Museum Amsterdam.
Deelname aan talrijke tentoonstellingen.
Werken o.m. in collectie Kon. Bibliotheek, alsmede in verzamelingen te Hilton, Brussel, Parijs en Rotterdam.
Ekkergemstraat, 147, Gent.

Copyright Persagentschap ' Rol', Ledeberg.

Frank Liefooghe was van oktober 1967 tot mei 1969 de erkende
leider van de 'Nieuwe Rococo', een te Gent opgerichte
groep jonge schilders die het grootste schilderij ter wereld
vervaardigden : 105 m lang en 2 m hoog. Toen trouwde hij,
nam afscheid van de 'Nieuwe Rococo' en ging wonen in een
oud-nonnenklooster.
In den beginne was hij verliefd op psychedelische lijnen, op
fluorescente kleuren, op versluierde landschappen en figuren,
kortom op die eigentijdse Internationale plastische ingredienten
die van hem een slechte Pol Mara zouden gemaakt hebben.
Men moet geen psycholoog zijn om een goed portret te
schilderen, maar er is maar 66n Rembrandt. Een nieuwe
pikturale taal vergt een innerlijke vernieuwing. Dat weet
Frank Liefooghe. Hij verdiept zich in de zielkunde, de
de kosmologie, de wijsbegeerte; bestudeert cybernetische
vraagstukken die uiteraard verband houden met automatismen
die de geheimen van onze grijze hersenmassa regelen.
Uit dit subjektief amalgama psycho-plastische mechanismen
heeft F. Liefooghe zijn huidige kunst gepuurd : een nieuw
surrealisme, registratiekunst van het onderbewustzijn.
Het hoofd is het centraal tema van zijn doorgaans grote
doeken. Op het eerste gezicht is het een koude en matematische
kunst, qua tekening een Röntgen-panorama, maar het
'environment' der egaal gehouden heldere kleuren, kontrasterend
met de wit-zwarte vlakken, getuigen van de humane betrachtingen van deze jonge kunstenaar.
Jos Murez

Oost-Vlaanderen

Willy plompen

Geb. 4.6.1943, te Gent.
Studeerde aan de Koninklijke Academie te Gent. Eerste experimenten met kleur (contrastwerking en suggestie) vanaf
1963; tentoonstellingen in binnen- en buitenland sedert 1964;
deelname aan 1 ste Triennale voor plastische kunst in Belgie,
Brugge, 1968 en aan Biennale Parijs 1969. Werken in prive
verzamelingen en staatsbezit (o.a. Museum van Gent).
Onderscheidingen : Laureaat 'Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst' 1969.
Lange Violettestraat, 17, Gent.

Willy Plompen behoort tot een groepje jongeren, die
sinds 1964 onder de naam 'PLUS' eerst te Gent hun constructivistische zienswijze verkondigd hebben en zich nadien
in binnen- en buitenland gemanifesteerd hebben.
Zij vorrnden geen groep waarin de persoonlijkheid tracht op
te gaan in het anonieme; het waren veel meer jongeren
met dezelfde affiniteiten en geestesverwant en die samen
deelnamen aan zekere kunstmanifestaties.
Het succes van 'PLUS' is hoofdzakelijk te danken aan het
talent van de deelnemers. Wat hen verbindt is een geometrischconstructieve vorm die vooraf gepland wordt en niet door de
intuItie of om wille van gevoelsmatige elementen verkozen
wordt.
„Wat er onbewust een rol speelt, kan en wens ik niet te
weten", zegt Plompen. „Wat ik echter wel controleren kan,
tracht ik 100 °/0 te beheersen". Kenmerkend voor zijn werk
is de 'onmogelijke constructie', deze die nergens start en
nergens eindigt, die evolueert van binnen naar buiten
en omgekeerd.
Plompen creeerde met zijn vriend Van den Abbeel het
environment van de eerste Triennale te Brugge. Hij bereidt
heden met dezelfde Van den Abbeel en Van Snick een groot
environment voor, bestemd voor de Biennale der jongeren
te Parijs (einde september).
Door zijn temperament, zijn krachtige vormbeheersing en
specifieke vormontwikkeling, door zijn kleurintensiteit
tenslotte, behoort Willy Plompen tot de beste onder de
jongeren.
K. J. Geirlandt
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Oost-Vlaanderen

Geb. 21.7.1942, te Sint-Niklaas.
Studies : Sted. Academie voor Schone Kunsten, St.-Niklaas :
tekenen, schilderen, vrije grafiek (staatsmedaille voor
grafiek, prijs Proost de Barcy voor tekenen, Prijs Wase
Kunstkring voor schilderen); Hoger St.-Lucasinstituut, Gent
(monumentale schilderkunst).
Onderscheidingen : Prijs Prov. 0.-VI. voor Grafiek 1964;
vermelding en aanmoedigingspremie Godecharlewedstrijd
1965; 2de in de Looymans Prijs voor schilderkunst 1966;
2de in schilderprijs van St.-Niklaas, 1967; Iaureaat Stichting
Roeping 1968 (voor grafiek en schilderen); speciale vermelding
en aanmoedigingspremie in de Nationale Rotary Wedstrijd
'Wit en zwart', 1969. Werken aangekocht door de Belgische
Staat en het Prentenkabinet te Brussel — ook in verzamelingen in
binnen- en buitenland.
Tentoonstellingen : individuele te Gent, Brussel, Dendermonde
en St.-Niklaas (1965 tot 1969); groepsexpo's in binnenen buitenland. Regentiestraat, 47, St.-Niklaas-Waas.

andre roelant

Aktuele schilderkunst is een begrip dat voor vele interpretaties
vatbaar is. Voor Andre Roelant betekent het een schilderkunst
waarvan de inhoud ontleend wordt aan de aktualiteit van het leven
van iedere dag. Het gebeuren in de wereld boeit en inspireert hem,
zodat zijn werken bevolkt worden met kosmonauten, popmuzikanten, filmvedetten, politici en sportlui. Deze figuren vormen
geen motieven voor een realistisch schilderij maar zijn slechts
bouwstenen voor komposities waarin de kunstenaar zijn
persoonlijke visie reflekteert of zijn sensibiliteit reveleert.
Door deze spanning groeit zijn werk uit tot een intrigerend
steekspel tussen droom en werkelijkheid, tussen gevoelsgeladenheid en aktualiteit, tussen heden en verleden. Andre Roelant
vergeet echter nooit dat hij schilder en graficus is, wat betekent
dat de inhoud in een gave en plastisch verantwoorde gestalte tot
expressie moet gebracht worden, m.a.w. dat de ets of
het schilderij als dusdanig een kunstwerk moet zijn. Wat
impliceert dat aktuele kunst in de eerste plaats 'kunst' moet zijn.
H.W.

'Samen op de baan'.
1967.

Oost-Vlaanderen

walter schelfhout

Geb. 1942, te Aalst.
Nam deel aan talrijke groepstentoonstellingen, zo in binnen- als
buitenland, am. te Osaka (Japan) in de expositie
'Belgische Kunstambachten', en te Parijs, in het
'lime Salon de Montrouge d'art contemporain'.
Sinds 1962 stelt hij ook individueel tentoon, o.a. te Brussel,
Oostende, Aalst, U.S.A. (Universiteit Youngstown, 1967), Gent,
Mechelen, Dendermonde, Leuven, Kassel (Galerie Lometsch, 1969)
en Hannover (Kunstkabinett amp Steintor, 1969).
Oude Dendermondse steenweg, 392, Aalst.

'Gouache-geel-rood'.

Mijn kunst bestaat uit het steeds wederkerend proces van
scheppen en herscheppen.
De basisidee wordt uitgepuurd, tot uit deze kern een nieuwe kern
ontstaat, die op zijn beurt aan de basis ligt van een volgend,
gelijkaardig verloop. Vorm en vormgeving zijn hierbij de
belangrijkste problemen. Alles verloopt bestudeerd en
beredeneerd volgens een welbepaald schema.
lk schep vormen in de ruimte, hangend, liggend of
driedimensionaal. Eigentijds werk, eigentijds gekleurd, voor
eigentijdse mensen.
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'VENEENN

' Piava', 1967,
synthetics op metaal, 93 x 93 cm.

jan van den abbeel

Geb. 1943, te Denderbelle.
1959-1964 : studies aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten te Gent; 1965 : medeoprichter van Plus Groep te Gent
(met Plompen en De Smet); 1969 : prijs 'Jonge Belgische
Schilderkunst 1968'.
Een zevental persoonlijke tentoonstellingen in Belgie, Nederland
en Duitsland. Nam deel aan talrijke groepstentoonstellingen.
Werken in de verzameling van de Belgische Staat, stedelijk
museum Schiedam, museum Mevr. J. D'Hondt-Dhaenens Deurle,
eigen kunstbezit provincie West-Vlaanderen en museum voor
Schone Kunsten Gent.
Fr. Burvenichstr. 103, Gentbrugge.

Visie : kreatie van een beeldende kunst, die de integratie mogelijk
maakt van alle plastische diciplines, en een weerspiegeling is van
ons hedendaags internationaal environnement. (In tegenstelling
met het plaatselijke environnement b.v. Vlaamse kunst,
Waalse kunst, Belgische kunst.) Kunst heeft ten slotte geen
plaatsnaam meer.
Vorm : Konstruktief
Het maken van geometrische konstruktieve ruimte planningen
geen geometrische komposities maar een ordening afhankelijk
van een voorop gestelde wetmatigheid die deel uitmaakt van
een persoonlijke visie op ruimte, volume en kleurgebied.
De konstruktie wordt gemaakt met mijn persoonlijke wetmatigheid
en is onveranderlijk ondanks alle persoonlijke voorkeuren op
esthetisch gebied.

Brabant

gilbert
de bontridder

Geb. 1944. Volledige humaniora. Hoger Inst. Sint-Lucas,
Brussel, schilderkunst.
— studiereizen : Madrid, Warschau, Heidelberg, Parijs.
— vanaf 1967, opzoekingen op het gebied van psychopathologische tekeningen in het zeepreventorium, bij dokter Alexander,
te De Haan-aan-zee.
- studie van het werk van Merleau-Ponty en Jung.
— voornaamste tentoonstellingen : galerie Saint Laurent
te Brussel, De Sfinkx te Amsterdam.
Molenweg, 38, Sint-Genesius-Rode.
Schilderkunst houdt voor mij een engagement in, een handelende
stellingname tegenover het afgestompte, het vervlakte,
het absurde en het onverschillige. Het is een geOngageerd
zijn als geindividueerd zelf (Jung) ten opzichte van het levensmysterie. Geen zoeken naar een voor altijd statisch gegeven
begrip waarin wij ons knusjes kunnen koesteren tot het
een zielloze traditie wordt, maar wel de hang naar een dynamische waarde, die steeds opnieuw moet veroverd worden.
Een steeds nieuwe overstijging voor, met, door en in de andere,
naar een open toekomst.
Die transcendentie heeft altijd gestaan tegenover de
fataliteit, zowel in een persoonlijk liefdeleven als in een
evolutie, die beweegt in 'n 'zonder begin en zonder einde'.
Laten we het in de eerste stadia van de evolutie een
adaptatie noemen, zowel in de eigen mikro wereld als in de
makrowereld. Die adaptatiemogelijkheid van de evoluerende
mens aan 'zijn' wereld is in de geschiedenis een konstante
beweging gebleken. Die overstijging van gegevenheden, dit
achter zich laten van verwerkte determinaties is voor de
geindividueerde mens, is voor de geindividueerde schiider
'het' belevingsproces geworden. Het is de transcendente
universele opdracht, ook en essentieeHn schilderkunst, vertrekkend in een mundane wereld met een lichaam waarvan men
zich wel bewust is maar dat echter onbewuste en vooren halfbewuste dimensies heeft.
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Brabant

luc hoenraet

Onderscheidingen : in de prijzen 'Rik Wouters' (1961),
'Jonge Belgische Schilderkunst' (1964) en 'Prix Disque Rouge'
(1965); Iaureaat 'Prijs Haimbecka' (1966), vermelding Europaprijs
Oostende (1966), onderscheiding in 'Louis Schmidt Prijs'
(1966 en 1968); onderscheiding Prijs Knokke (1967); Iaureaat
Prijs G. Campo (1968); onderscheiding Prijs Wit-Zwart (1969).
Individuele tentoonstellingen : Brussel (1964 en 1966) en
Antwerpen (1968). Groepsexposities, o.m. te Aalst, Assenede,
Antwerpen, Brussel, Brugge, Gaasbeek, Gent, Oostende, Knokke,
Hasselt, Verviers, St.-Hubert.
Werken in bezit van Prentenkabinet. Brussel, Belgische Staat,
binnen- en buitenlandse verzamelingen (o.m. Frankrijk, U.S.A.).
Ondernam studiereizen naar Denemarken, Frankrijk, Spanje,
Marokko, Engeland. Is jazzrecensent o.m. van het Vlaamse
tijdschrift 'Jazzspiegel'.
Maria-Theresiastraat, 36, Brussel 4.

Geb. 28 juni 1941, te Aalst.
Studies 1956-63 : Hoger Instituut St.-Lucas, Schaarbeek
(atelier : M. Van Saene).

'Violet, grijs, blauw' 1968,
olieverf, tempera en materie op doek,
gemaroufleerd op paneel, 90 x 90 cm.
Foto Bauters, Brussel.

Op een houten paneel — hout, omwille van de hardheid
en weerstand van deze materie — tovert Luc HOENRAET 0 1941,
Aalst, in verfijnde, uitgezochte en nooit heftige kleuren
of tegenstellingen een relief, ruig als een muur.
Zoals Braque of Floris Jespers verstevigt hij zijn verfstof,
opdat de laag er na verharding als een gestold gesteente
zou uitzien.
Luc Hoenraet streeft ongemeen eigenaardige kleurkombinaties,
zeldzame toonaarden na, dock verbindt deze lyrische, dichterlijke bezinnende aard die zijn gevoeligheid uitmaakt, met de
hardere, ruwere textuur, een taktiel stramien dat we hierboven aanhaalden. In zijn schilderwerken grift hij tare graffiti,
uitgekrast zodat de achtergrond blootgelegd wordt op
fijne aderen. Het grafisme staat dan in volledige tegenstelling
tot de ondergrond die de kompositie draagt.
Deze lineaire krassen zijn van een heel andere aard dan de
eigenlijke wit-zwart tekeningen, dynamisch en wild als het
werk van sommige japanse kunst-tovenaars.
De grafische kompositie in zijn tekeningen staat verder
dan het teken : net als zijn schilderwerk houdt het een
boodschap in. De boodschap van de jazzinterpretatie : gevoel
en schrijnend-uitbundige levenshonger. lmprovisaties : teer
als de tekeningen of graffiti op een hard stramien van
de werkelijkheid, waarin de jazzmuzikant of de huidige
kunstenaar leeft.
Eric Dolphy 'Elegy for Dolphy'
waarover Luc Hoenraet
een bio- en diskografie opstelt —, Charles Mingus, Albert
Ayler, Ornette Coleman, kompositie van 1967, — nu beter
bekend om zijn new thing — zijn zovele bronnen voor de
schilder-tekenaar. Zijn geliefde kompositietype is de
lijst-in-lijst' of de 'nis-in-nis'. Hij omzoomt aan de buitenrand
zijn panelen met een band kleur : by. paars in : 'Violet, grijs,
blauw', zie foto.
Binnenin vormt hij een tweede, desnoods een derde, raam
en daarin ontwikkelt zich het gevecht kleur tegen kleur,
Emiel Bergen
met interaktie van de lijn.

Brabant

maio

Geb. 4.6.1939, te Bree (Limburg).
Studies : Prov. Hoger lnstituut voor Architectuur en toegepaste
Kunsten te Hasselt.
Om bestaansmogelijkheden verhuisd naar Brussel, dan
Tervuren en Duisburg (Br.), 1966.
Verschillende groepstentoonstellingen.
Persoonlijke tentoonstelling : Brussel 'Maison de Louvain"69.
Onderscheidingen : 1966 : Werk weerhouden voor de tentoonstelling 'Prijs der Jonge Belgische Schilderkunst';
1968 : Vermelding 'Prijs der Jonge Belgische Schilderkunst';
1969 : Brons, Europa-prijs der stad Oostende.
Werk in collekties : Stoclet en J. Huysmans, Brussel.
Steenweg op Overijse, 29, Duisburg.

'Gelukkige verjaardag',
Rory', 50 x 70 cm.
P. oto-atelier Strompers, Hoeilaart.

Vanmorgen ruimde ik het atelier op, deed de afwas, heb
dan verder gewerkt aan 'Een konijn wandelt in mijn ruimte',
schilderij in acrylverf. Thalo crimson is een mooie kleur,
maar vervelend, ze dekt niet.
Vanmiddag heb ik vroege aardbeien geplant. Daarna ben ik
naar mijn konijn getrokken. Speelde 'hotsebotsen' met Sara.
Na het avondmaal keerde ik terug in mijn ruimte en werkte het
doek af.
lk probeer iets te maken dat goed is, in alle ernst, voor mensen
die ik nog niet ken.
Hebben jullie 't... ik schilder Iijk ik boterhammen eet. Soms
is het vers, soms droog, maar het is er altijd omdat de nood
er is.
lk wandel door mijn ruimtes, waar ik alles vrij kan schikken,
vandaag in het rood, morgen in het blauw. Het komt
er op neer om andere perspektieven te vinden, een sfeer
waarin ik misschien morgen leef.
lk ontleed de dingen om te zien of er iets beters of schoners
mee te maken is, niet alles zomaar aannemen, zoveel mogelijk
zoeken, Iiefst in rechte lijn met mezelf.
Vijf jaar geleden filosofeerde ik veel over kunst, vandaag
heb ik enkel de tijd om er hard mee bezig te zijn in mijn werk.
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Brabant·

Geb. 26.7.35, te Dworp.
Studies: Hoger Sint-Lucasinstituut, Schaarbeek.
Studiereizen in Griekenland, Italië, Sicilië en Polen.
P. Deschanellaan, 64, Brussel 3.

, In je lichaam geschreven',
100 x 80 cm.

Brabant

arair ti4-:44

kris van de giessen

Geb. 1942, te Brussel.
Studies : Kunstgeschiedenis, Universiteit Brussel (1961-62);
cursus 'Realisation Cinema', I.N.S.A.S. Brussel (1966); Hoger
Instituut ter Kameren - Monumentale schilderkunst (1962-65).
Prijzen : Iaureaat Prijs van de Galerij 'Le Disque Rouge' (1965);
prijs Stichting Roeping (1966) om in New York te gaan schilderen.
Persoonlijke tentoonstellingen : V.U.B., Brussel, 'Celbeton'
Dendermonde, 'Disque Rouge', Brussel, Galerij Drieghe,
Wetteren.
Groepsexposities o.m. Brussel, Parijs, Hasselt en Gent.
Maakte in 1967 en 1968 muurschilderingen voor de 'Residence
Empain' en de V.U.B. te Brussel. Werk in bezit van Belgische
Staat.
Hellebeek, 90, Grimbergen.

1k geloof dat we nu voor nieuwe wegen staan en ik kan absoluut
geen scheiding maken tussen de verschillende technieken
(schilderkunst, bouwkunst, beeldhouwkunst, enz).
1k voel dat we naar een totale ruimtelijke kunstuitdrukking gaan.
Daarom heb ik, om mij uit te drukken, een totale ruimte nodig,
waarin ik alles zou mogen creeren... de droom zelf levend
maken.
lk ben ervan overtuigd dat de schok, door een ensemble
gegeven en de opvolging van de verschillende elementen,
onscheidbaar zijn. lk wil niet werken in de geest van een
'happening'. Mijn experiment moet heel anders worden :
statisch, stil, koud, volledig bestemd, gewijd.
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marcel boon

' Procuste'.

Heuvelstraat, 39, Overijse.

GEDICHT VOOR MARCEL BOON

Het onvermijdelijke ligt in de weerstand
daarom is de tegenstrever onmisbaar
als papier de hand ontmoet
en verbeelding tot meespelen gedwongen wordt
groeit een gebeuren
dat met angst en tegenzin
met woelige tijdsverschuivingen
en met tegendraads handgeklap
de evidenties
en de duistere onder- en bovenstromingen
wil blootleggen.
Kleuren zijn wel misbaar
en de schijn heeft geen landkaart nodig
de evenwijdigen kunnen opdoeken
maar hoe genuanceerd ook
zonder de noodzakelijke hoeken of te ronden'
al is de kern te vatten
in alle duidelijkheid
blijft Procuste voor Eva wijken.
Clara Haesaert
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zie hoe de vlakken deinend de ruimte scheppen
— en alles is reeds gezegd —
dus kom ik hier wat pijlen halen voor
voor een ruimtesprong
en uit onmacht — bij gebrek aan een derde oog —
wat woorden strooien
om ermee te kijken
zo dan
bek-af sta ik hier
met gezwollen woorden die geen wolken raken
tussen taal en teken
wat wind te happen na de hinkstapsprong
of een arabesk te schrijven
op vlakken wetland en ruimten zoutlucht
— om van het fluisteren niet te spreken —
de schelpen op de oren
de woorden waakzaam vallen
zwaar of glljden evenwijdig
want tussen klank en kleur
tussen vorm en Licht
is geen grens te trekken
met miltvuur en wat milde regen
de weerstand te doorbreken
of een schaduw lam te slaan
langs rakelings geweld
na die gewaagde tocht toch nog gevierendeeld
pijn-blij strompelend
op mijn laatste woorden en breek
de gloed van groene velden purper wordend
want brandbaar zijn de pluimen van een papieren vogel
daarom bleef deze dag mijn gepluimde taal op stal
want deze ruimten hier uit water en vuur gesprongen
ademen het Licht
bek-af met mijn gezwollen woorden
en een zachte hand op mijn mond
— zo zacht gestenigd werd ik nog nooit —
Marcel van Maele

Brabant

roland
van den berghe

Geb. 7.12.1943, te Gent.
Studeert van 1958 tot 1965 sierkunsten aan de K.A.S.K.
te Gent. Ontwerpt in de zomer 1964 ploegstoffen in Bergeyk.
Studeert in 1966 film, theater en operadecor, met een
Nederlandse navorsingsbeurs te Amsterdam en te Berlijn.
Berthe-Art-prijs voor schilderkunst, 1966.
Maakt in 1967 'doorsneden' toestanden in de straat te
Brussel en Gent. Ontwerpt interuniversitaire tentoonstelling
'Reportage'. In 1968 maakt hij twee plastisch mobiele spelen :
'Clito' (uitgevoerd op 30 mei in het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel, tijdens de Nederlandse Dagen) en 'Clysma'
(vond, in eigen produktie, plaats op 7.9.68 in het stadscentrum
te Gent en op 27.12.68 in het Utrechts stadscentrum, in
een produktie van Kargadoor).
Persoonlijke tentoonstellingen : Galerij Richard Foncke, Gent
(1968), Ulf Morritz, Amsterdam (1968) en Galerij Fitzroy,
Brussel (1969).
Werk in Prentenkabinet en Staatscollectie, alsmede in privecollecties te Brussel, Doornik, Ziirich, Londen, Utrecht,
Grenoble, Antwerpen, Berlijn, Ronse, Parijs, Amsterdam,
Knokke en Gent.
Greepstraat, 50, Brussel 1.

'StrandstiThle fur unverheiratete Ehepaare'.
Foto P. Selhorst, Gent.

In antwoord op uw vraag naar een korte tekst, stel ik voor
dat de vijftien mij voorbehouden regels, als grafische
ruimte worden gevuld met het a, b, c,
enzoverder.
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West-Vlaanderen

Clark clarysse

Geb. 1937, to Kortrijk.
Onderscheidingen :
1966 Onderscheiding Jeune Peinture Beige,
1967 Onderscheiding Jeune Peinture Beige en
Prijs van Burgemeester Stad Knokke,
1968 Laureaat Jeune Peinture Beige.
Consciencestraat 38, Kortrijk.
Werken, die peilen naar essentie van lijn, vorm en kleur.
Een persoonlijkheid, bewogen door een diep religieus gevoel,
getekend door de Zen filosofie in een benadering van !even en
materie, die treft door zijn grootsheid, ernst en doordringendheid.
In zijn werken heerst een grote stilte. Niets wordt volledig onthuld.
Elk beeld bewaart zijn mysterie. Nochtans stimuleert een diep
besef van het !even ontplooiing. Eike vorm is beweging en een
ontwikkeling naar beter omiijnde vormen — vormen, die zich
zuiver aftekenen, organisch zwelien, oervormen die zo essentieel
zijn dat ze een teken, een taal worden.
Paul Tanghe

Foto Paul Bijtebier, Ukkel.

West-Vlaanderen

Willem deneckere

44.
r

401tV

60°

Geb. 1939, te Moeskroen. Regent plastische kunsten.
Medestichter van de groepen "Dwergen" en "Atrium" te
Kortrijk. Onderscheidingen : Faunprijs van St.-Martens-Latem ('65),
premie in Prov. Prijs West-Vlaanderen schilderkunst (1960)
en bekroond in dezelfde wedstrijd in 1968.
Mgr. De Haernelaan, 22, Kortrijk.

' Leiding met voorlopige deuk', 1968,
acryl op doek, 115 x 90 cm.
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West-Vlaanderen

etienne elias

Geb. 1936, te Oostende.
Studeerde aan de Koninklijke academie voor schone kunsten
te Gent. Ontving de Deleu prijs voor grafiek in 1959 en in 1965
de prijs voor jonge Belgische schilderkunst. Kreeg in 1968
de 'Prize anonymous donors British international print biennale'
Engeland. Samen met Raveel eerste popschilder in Belgie.
Maakte muurschilderingen in het kasteel te Beervelde. 1969
Dulcia kunst, Zottegem. Krijgt van het Stedelijk Museum
van Amsterdam een atelier om drie maanden in Nederland
te verblijven.
Werken in Museum Boymans Van Beuningen, Rotterdam;
Museum Brugge; Gemeente Museum, Utrecht; Museum voor
Stad en Land'e, Groningen; Museum Oostende; I.C.A. Gallery,
Londen; Frans Halsmuseum, Haarlem, alsmede in de verzameling van de Belgische Staat en de Provincie WestVlaanderen. Sind's 1960 : een vijftal eenmanstentoonstellingen,
plus deelname aan talrijke groepsexpo's.
Koninginnelaan, 63, Oostende.

'Zo gek de wereld, zo gek dit schilderij', 1968,
verzameling Frans Halsmuseum, Haarlem (Ned.).
Foto Sagaert, Oostende.

Voor mij is de kunst steeds de spiegel van haar tijd. lk ben
nooit bij een schilderij blijven stilstaan, ieder schilderij is steeds
iets anders. Vanaf 61 schilderde ik dingen, die helemaal niet
konden voor anderen. W.C's, benzinepomp, stuntmen, beatles
en stones, kitch, Bob Dylan, James-Bond-films, badkamers,
nozems, blauwe Bastos filtersigaretten, een eendagsreisje met
de Oostendse maalboot, gedekoreerden, hippies, gezellige
hoekjes, mijn hond, mijn kat, familieportretten, sportwagen,
mijn kamerplanten, Vlaamse landschapjes, hommages en een
lekker ijsje. Thans speelt het idee een grote rol in mijn werk.
Al de goeie voor het ogenblik zullen het met mij eens zijn dat we
veel aan Rene Magritte hebben te danken. Roger Raveel is
tussen de jaren 50 en 63 onze belangrijkste schilder geweest,
het buitenland zal het wel bewijzen. De allergrootste kunstenaar
is Jan Van Eyck die net zoals ik geen hater was van zijn tijd.
lk ben veel meer te vinden voor het frisse groene Vlaamse
gras, dan voor de grauwe bruine aardkluit. Leve de kleur !
Ultramarijnblauw naast citroengeel en kadmiumroodlicht naast
kadmiumgroen geven mij een trip. En soms geniet ik evenveel
van een sigaretje, of een glaasje yogourt, als van de Mona Lisa.

West-Vlaanderen

Willy lambrecht

Geb. 8.8.1944. Diploma
drukker-letterzetter, sierkunstenaar A2, diploma A7/A1 met
grote onderscheiding Hoger St.-Lucasinstituut (afd. grafiek).
Talrijke prijzen en onderscheidingen : affichewedstrijden
nationaal jongkunsttalent 1966 en '67, Kattenstoet leper 1967,
Karnavalstoet Aalst 1967, Garnaalfeest Oostduinkerke, omslagontwerp catalogus tentoonstelling grafiek W.-Vlaanderen 1966,
ontwerp en lay-out programmaboekje Kattestoet leper 1968,
laureaat Prijs Keane voor schilderkunst, Brugge 1968,
ontwerpt thans folder, biljet, programmaboekje voor Reiefeesten
Brugge 1969, bekroond ontwerp voor grafzerk K. Logghe.
Rontsaertbekestraat, 120, Brugge.
Daar ik zelf meer naar de toegepaste kunst ga, heb ik een
niet zo uitgesproken persoonlijke visie over de kunst in het
algemeen. In elk geval : wat ik graag zie, zie ik graag. In mijn geval
is het een voortdurend pogen om een nieuwe wereld te scheppen,
op gelijk welke wijze. Voor mij wordt het in het bijzonder dit :
een voortdurende betrachting om mee te werken aan de
noodzaak van een esthetisch verantwoord grafisch ontwerp.
En ten slotte : een eindeloze betrachting (en mislukking soms)
om met de handen te verwezenlijken wat de geest ziet, eerlijk
jezelf terugzien, een voortdurend afvragen, altijd nieuw trachten
te ondervinden, te zien, te leven, te creeren.
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Geel licht voor een witte kamer', 1968,
100 x 120 cm.

pol patoor

Geb. 6.8.1939, te. Kortrijk.
Middelbare normaalschool, Brussel (afd. Plast. Kunsten).
Onderscheidingen :
1960 - Premie Prov. Prijs-schilderkunst
1964 - laureaat Prov. Prijs-schilderkunst
Onderscheiding 'Jeune Peinture Beige' 1964 en '65
1965 - laureaat Prijs van de stad Knokke voor Schilderkunst
Werk in
- bezit van de beigische staat
- 'Eigen Kunstbezit' Prov. West-Vlaanderen
- bezit van de stad Kortrijk.
Vierkeerstraat, 102, Heestert.

Zijn doeken staan gespannen als een viies met de tinten van
vers opgedolven witloof, prei en look. Want schilderen is voor hem
een langzaam en omzichtig bovenhalen van wat wortelt in zijn tuin.
'Rotbloemen', zegt hij. Maar dat zijn ze niet (al zullen alle bloemen
ooit eens rotten en is elk rottingsproces een soort bloei).
Wel banale dingen die hij aandurft en dan niet ver-bloemt, maar
met ongemene tederheid en toewijding benadert en beheindelt,
vaak binnen een beschuttende omtrek op het doek. Want
hij wil alleen zijn om het 'rot'ding te bespelen : te omspelen met
versluiering en ontsluiering tot ver-een-zelviging toe : een
druilerige regen — blauweregen
die alles doordringt,
omnevelt en omfloerst.
Je 'meg' binnentreden in dit wit, dit licht. Maar ontdoe je van
je naaldhakken en Iaarzen. Hier loopt men barvoets. Hier staan
we blozend boot maar niet ont-wijd, want wat hier in het uiterlijk
verschijnt is innerlijkheid.
Jan Maertens

West-Vlaanderen

yvan theys

Geb. 1936, te Marke.
Vermelding prijs van de jonge Belgische schilderkunst 1962.
Onderscheiding in de Europa-prijs Oostende 1964.
Beurs van de prijs van Rome 1964.
Stelt sedert 1963-64 geregeld tentoon te Brussel en te Gent.
Had reeds persoonlijke tentoonstellingen in het buitenland : te
Roubaix en te Parijs, weldra ook te Amsterdam. Wordt
vaak geselecteerd voor tentoonstellingen, ingericht door de
culturele diensten van het ministerie van nationale opvoeding
en cultuur, om de jonge Belgische kunst in het buitenland
te tonen : te Parijs, Rio de Janeiro, Utrecht, Madrid, Miinchen en
Praag.
Werken in het Prentenkabinet van Brussel, in de verzamelingen
van de Belgische Staat en talrijke privecollecties in
binnen- en buitenland.
68, rue Royale, Warcoing.

'Familieportret van Mijnheer M.', 1968,
162 x 130 cm.

„Tegenover schoonheid en perfectie stel ik het verrassend
nieuwe, de ontdekking, en het intense, dat door-dringt.
Kijken is voor mij belangrijk, maar het is me niet genoeg.
lk moet zelf bezig zijn met mijn han den. lk moet schilderend
reageren op mijn omgeving. En dat betekent veelal :
gevestigde gewoonten verstoren om wat gestold en verstard
is weer tot leven te wekken, tot vrij held.
Voor wie voldoende vitaliteit bezit openen zich vandaag de
dag ongekende mogelijkheden. En ik geloof dat mijn werk
positief en levenskrachtig is, niettegenstaande het
de verwarring en onzekerheid van onze tijd in zich draagt.
Twee schilders blijven mij bijzonder boeien : R u b e n s, door
zijn grootheid, vitaliteit, natuurlijkheid en spontaneTteit, — en
Picasso, door zijn totaal ondogmatische instelling, zijn
supreme vrijheid, zijn plastische inventiviteit e zijn schilderen
'zoals men ademt', los van elke bekommernis een meesterwerk te maken."
(Yvan Theys) Kunstpocket 5, uitgave Van Wiemeersch, Gent.
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Joseph willaert

Geb. 23.4.1936, te Leke.
Er is werk in : het museum van Oostende, de Belgische Staat,
het Prentenkabinet.
Nieuwpoortsteenweg, 132, Oostende.
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' Venster met vlag'.
Foto-atelier J. de Meester, Assebroek.

Met de schilder Joseph Willaert zitten we midden een zeer
eigenaardige problematiek in verband met de verhouding
werkelijkheid-kunst. Sedert enige tijd zien we, en dan vooral in
de hedendaagse pop-art en nieuw realisme, hoe de artiest zich
radikaal buiten de klassieke optiek van het doek stelt en
de werkelijkheid, soms met geweld, binnen het domein van
de kunst trekt. Soms wordt deze houding tot zijn uiterste limiet
doorgevoerd door gewoon een triviaal, alledaags voorwerp,
zonder de minste verandering, zonder artistieke inmenging,
in een tentoonstellingszaal te plaatsen. Oppervlakkig gezien
valt Willaert onder deze soort hedendaagse artiesten. Maar er is
een wezenlijk verschil. Daar waar de doorsnee pop-artiest
met opzet een, banaal voorwerp uit ons dagelijks !even neemt
(een loos waspoeder, een cola-fles, een wiel...) en met opzet
ieder keus vermijdt die een zekere drang naar podzie zou kunnen
verraden, is er bij Willaert een sfeer, die men gemakkelijk poetisch
zou kunnen noemen omdat deze voorwerpen, geschilderd, of
in werkelijkheid, een soort aureool hebben dat een diepere
dimensie opent die bij de voorwerpen als dusdanig ontbraken
maar die ontstond door de imaginatieve tussenkomst van
de schilder Willaert. Het gaat hier niet om de verheerlijking van
onze moderne pseudo-beschaving, maar om de verheffing van
de werkelijkheid naar een hoger psychisch niveau. Dit hoger
psychisch niveau was altijd de magneet die de kunst liet ontstaan
en haar streven bepaalde. Vele hedendaagse kunst getuigde
niet meer van dit streven. Op die manier staat Willaerts kunst
aan de antipode van de anti-kunst, spijt de gebruikte methode
die dezelfde is.
Kari Bert (criticus VBKC)

KUNST EN GEEST

Klein lexicon van de hedendaagse plastiek
Bijna honderd termen uit het jargon van de actuele kunst vinden
hier een verklaring. De samenstellers waren verplicht de tekst zo
beknopt mogelijk te maken. Daarom moesten sommige zaken (te)
zeer vereenvoudigd worden. De geschiedkundige gegevens werden
tot een minimum herleid. De bibliografische verantwoording, die
voor elke termverklaring kan gegeven worden, is niet vermeld.
Soms moest een keuze gedaan worden uit verscheidene gangbare
betekenissen. Noodgedwongen vielen termen weg, waarvan sommigen de afwezigheid zullen betreuren. Men onthield zich van
alle persoonlijke commentaar of beoordeling om zich tot een
zakelijk exposé to beperken. Een vleugje speelsheid on ironie zou
in vele dozer bepalingen ongetwijfeld welkom geweest zijn. o.m.
om de dingen to relativeren. Tenslotte zou een illustratie in tal van
gevallen heel wat pedante uitwijdingen en bedrieglijke prietpraat
overbodig hebben gemaakt.
Toch zien de samenstellers alle op- en aanmerkingen vanwege
gebruikers van dit werkinstrument dankbaar to gemoet. Het is
trouwens niet onmogelijk, dat in een volgend nummer een aanvullend lexicon zal kunnen opgenomen worden.
A.S. W.V.d.B.
De elders in het lexicon verklaarde termen worden cursief in de tekst gedrukt.

ACCUMULATIONS / ANHAUFUNGEN
Voorwerpen van gelijk welke aard of materie worden op elkaar
gestapeld en kreeren een nieuwe situatie, doze van het kunstwerk.
(Arman).
ACTION PAINTING 7 ACTION SCULPTURE
Amerikaanse abstracte richting met expression.-surrealistische
inslag (Jackson Pollock, ± 1945; Max Ernst beweert er veel
vroeger mee te zijn begonnen). Ongekontroleerde technieken (o.a.
dripping : het laten vloeien van de verf op het doek). Sterk gestuele
en spontane instelling, hevig en agressief.
'Action sculpture' werd o.a. beoefend door Arman in zijn 'CoWes'.
ANTI-KUNST
Strekking waarvan Marcel Duchamp, na W.O. 1, het prototype was.
Zij wil o.m. voorwerpen uit de realiteit isoleren, van hun functie
ontdoen, om ze tot de rang van 'werkelijkheid' te verheffen, als
'dingen' of 'objecten'. Na 1955 veel toegepast o.a. in de mekanische
kunst, het nouveau realisme, de objets-trouves en de found images.
Houdt ook verband met de Kunst-is-dood-theorie.
ARS MULTIPLICATA / MULTIPLE
Vermenigvuldigde kunst, die bekomen wordt vooral door druktechnieken zoals zeefdruk (serigrafie); dezelfde zeven kunnen echter ook permutaties toelaten, waardoor varianten ontstaan. De oude
druktechnieken als houtsnede en burijngravure worden eveneens
gebruikt, alhoewel minder.
Objecten kunnen ook worden vermenigvuldigd, wat afhangt van de
gebruikte materialen (vooral plastiekstoffen o.m polyester).
Het resultaat van dergelijke vermenigvuldigingsmethoden kan 'multiple' geheten worden.
AUTODESTRUCTIVE ART
Kinetische kunstteohniek, waarbij het work zichzelf vernietigt; bij
het begin vooral als pacifistisch protest bedoeld (1960). Allerlei
procedes zoals waterstofchloorzuur op nylondoek (G. Metzger),
doorscheuren van papierschermen (Jap. Gutai-groep), vloeistoffen
(H. Haacke), brandende lucifers op bewegende vlakken (Aubertin :
tableaux-feu, reliefs de feu).

ASSEMBLAGE
Reeds gebruikte voorwerpen worden uit hun Iogisch verband getrokken en opnieuw verzameld tot het geheel van het kunstwerk.
Een variante zijn de 'multi-assemblages' van Philips.
AUTOMATISME
Ontleend aan de surrealistische terminologie. Na 1945 zoeken
Riopelle en andere abstracten eveneens bij het ontstaan van hun
kunstwerk alle bewustzijnskontrole uit te schakelen; in tegenstelling
tot de surrealisten betwijfelen zij of volstrekt automatisme ibij de
kunstenaar mogelijk is.
CHANGE-PAINTING / CINETIC CONSTRUCTIONS
Werken, welke door de toeschouwer vrij gemanipuleerd moeten
worden, zodat kunst cybernetiek wordt (Roy Ascott). lets dergelijks
zijn de wijzigbare polieders van J. Stein, de houten bollen van
H. Weber, de metaalconstructies van K. Gernster, de ijzerdraaden papierkonstrukties van VI. Kristl, de plastiekkonstrukties van
B. Munari en F. Sobrino
CHROMO-CINETISME
Lichtende en tevens bewegende kunstwerken o.a van de Neue
Tendenzen-groep (de Boxes van Vardanega, Martha Botho). Door
allerlei technieken worden effekten bekomen als diffractie, refractie, interferentie, reflectie.
C1NEPAINTING / CHRONOPAINTING
Luministische experimenten van Livinus (1960) van directe 'beschildering,' van gevoelige film met kleurlicht; ontwierp een 'Lumodynamische machine'. Soortgelijke procedos zijn de 'Genese'-machine
van H.W. Muller (draaiende schijven in plexiglas), het 'menscamera'-systeem van Soriano (schilderen met de camera), het
gebruik van fluorescerende tuben (Martial Raysse en vele Amerikanen).
COBRA
Jorn (Kopenhagen), Alechinsky (Brussel) en Appel (Amsterdam),
sloten in 1948 een vennootschap; hoofdzakelijk abstract-expressionistisch gericht wilden zij door volstrekte spontanefteit het gevoel
on de emotie in het doek uitdrukken. Een zekere vorm van humor
is aanwezig.
COLLAGE / DECOLLAGE
Knipsels uit tijdschriften, kranten, fotoalbums e.d. moor worden
geordend en samengebracht op dezelfde drager. Op die manier
worden verwarrende beelden uit de dagelijkse simultanefteit van
het leven gelijktijdig waargenomen, zoals elementen met betrekking
op film on sport, titels uit kranten, stripverhaal, sex, moord enz.
(Schwitters, Dada, Jasper Johns e.a.)
Bij 'decollage' worden integendeel de verschillende bestanddelen
van de drager afgescheurd.
COLORFIELD-PAINTER
Algemene term voor schilders, die de kleur als vorm beschouwen
en weergeven aan de hand van grote veelal eentonige stukken.
COMBINE-PAINTING
Vreemde materialen en voorwerpen uit het dagelijkse loven worden
opgenomen en verwerkt in het traditionele schilderij. (Rauschenberg, C. Oldenburg)
COM1C-STRIP-SCHILDERIJ
Er wordt goon stripverhaal geschilderd, maar het stripverhaal of
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delen ervan warden als abject nageschilderd, zoals b.v. een landschap of stilleven. Het stripverhaal met zijn beeldformules wordt
aldus het eigenlijke onderwerp, waarbij humor en ironic) , niet
ontbreken. (Pop-Art, R. Lichtenstein)
CONCETTO SPAZIALE / AMBIENTI SPAZIALI
Naam door Lucio Fontana vanaf 1949 gegeven aan zijn werken,
waarin het vlak van doek of papier lettedijk doorbroken wordt
door gaten en ,messteken, om (het te openen voor de ruimte;
meestal monochroom en speels. In dezelfde geest ontwierp hij
ambient! spaziali'. Hij wil een kunst van synthese, een gansheidkunst (spazialismo).
ELEKTRONENMALEREI / ELEKTRONISCHE GRAFIK
Uitgaande van abstracte filmbewegingsbeelden experimenteert K.
Gotz de mogelijkheden van elektronische beeldfenomenen (radar,
TV, Ampex). De 'elektronische Grafik' maakt gebruik van oscillogrammen, lichtgolfgrafieken e.a. (H.W. Franke, Hubner)

HALFMECHANISCHE TEGHNIEKEN
Vele dergelijke niet-traditionele procedes dateren van (het surrealisme, maar werden sedert 1945 hernomen en vender ontwikkeld :
Collage, decollage, frottage, fumage, graftage, frappage, decalcomanie, cachetage, dripping, coudrage, fascinage, emballage.
Telkens wordt iets dat reeds bestaat in het kunstwerk opgenomen.

ENVIRONNEMENT AMBIENTE / RAUM (UMGEBUNG)
Volgens de pionier van het environment, Allan Kaprow (New York
1958), is het een kunstvorm, die een ganse ruimte vult, welke de
toeschouwer omgeeft en uit alle mogelijke materialen bestaat,
inbegrepen klank, licht en geur; het ging uit van de collage, die
erop gericht was alles wat is te accepteren in het kunstwerk. Ook
de happening houdt ermede verband. Veelvuldig gebruik van spiegels.

HAPPENING
Kan worden beschouwd als een toneelstuk, waarbij iedereen vrij
is mee te spelen. Het decor is er. De mens ageert spontaan zoals
hij wil. Geen tema of doel wordt nagestreefd. Aileen de situatie
die wordt igecreeerd is belangrijk. Met happenings werd begonnen
te New York door Allan Kaprow e.a. Zij zijn aan de basis van de
Environment-idee. Dikwijls om publicitaire redenen gebruikt of met
de bedoeling te chokeren.

FROTTAG ES / DURCHREI BUNG EN
Papier wordt op een bepaald voorwerp gelegd; met grafiet of potload wordt op het papier gewreven, zodat een doordruk van het
voorwerp op het papier ontstaat. (M. Ernst)

HARD EDGE
Hard edge ontstaat wanneer monochrome kleurvlakken worden gescheiden door strenge lijnen. De ene kleur mag de andere niet domineren (Elsworth Kelly). De iderde dimensie kan worden betrokken in deze vorm van expressie; idan zal b.v. de liggende vorm de
staande niet mogen domineren (White Angle).

FUTURISME / FUTURISTISCH DYNAMISME
Op 20 febr. 1909 verschijnt te Parijs (Figaro) het futuristisch
manifest van de Ital. ,dichter F. Th. Marinetti. Naast artistieke
beweringen was het vooral politiek geoogmerkt en op de eerste
plaats agressief : tegen de musea, de bibliotheek, de academie,
m.a.w. tegen de ganse verouderde kultuur en haar vertegenwoordigers.
Het ritme van het !even, de esthetica van de machine, wordt als
doel gesteld : 'een renwagen is schoner dan de Nike van Samothrace'. Schoonheid kan alleen gevonden in de strijd, een werk
zonder agressiviteit kan geen kunstwerk zijn.
Een plastische weergave van deze ideeen bracht het verschijnen
van het eerste futuristische schilderij, ondertekend door Carra,
Boccioni, Russolo, Balla en Severini (11/2/1910). Het ihoofdelement
is er de beweging en de snelheid in die beweging aan de hand
van krachtlijnen (futuristisch dynamisme).
Deze ideeen werden hernomen door Dada en vooral na 1950
verder ontwikkeld.
GESTE / ART GESTUEL
Stroming die van het dramatische expressionistische gebaar (b.v.
van de schildershand) de wezenheid (of tenminste het uitgangspunt)
van de kunstschepping maakt. Toegepast na 1945 door vele abstracten (Hartung, Schneider, Mathieu, Soulages, Fontana, Action
Painters).

GRAV
De Groupe de Recherche d'Art Visuel verenigde te Parijs J. Le
Parc, Fr. Morellet, J. Stein, Yvaral (zoon van Vasarely), G. Rossi, Fr.
Sobrino (1960). Zij willen wetenschappelijkheid bij de kunstschepping en zijn sterk polemisch (tegen chevaletkunst, traditionele
artistieke waarden, tachisme, geniekultus e.d.). Zoeken vooral in
luministische en kinetische richting naar nieuwe technieken.
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G ROEPSVORM I NG
In heel de wereld na 1950 zeer veelvuldig : Usco (USA, G. Stern),
Equipo 57 (Sp.), Gruppo T (Milaan; Boriani en Colombo), Gruppo
N (Padua, Ghiggio), GRAV, Zero (Dusseldorf; Mack, Piene, Uecker),
Dvizjenie (USSR, Nusberg), Nul (Ned.), Gruppo 1 (Rome), Arte
Madi (Arg.), Cobra (Dk, Ned., Belg.), MID, Nove Tendencije (int.),
MAC (Mov. per rano concreta, Milaan, Munazi), Exat 51 (Zagreb),
Arte Concreto (Arg.), Espace (Parijs, A. Bloc), Independent Group
(Louden, bakermat Eng. Pop-art), Nieuw Rococco (Gent), Researchgroep (Hassell) e.a. De aard en de complexiteit van bepaalde
kunstopvattingen maakt dikwijls groepsvorming noodzakelijk.

INFORMELE KUNST
Naam gegeven door M. Tapie (Parijs, 1951) aan abstracte richting
van Fautrier, Dubuffet, Michaux, Mathieu, Riopelle e.a. omstreeks
1945-55. Geconcentreerd op de niet-vorm, of beter de nog-niet-vorm,
d.i. mogelijkheid en openheid voor verdere structurering. Soms
heeft het een audela-du-tachisme-karakter.
INTEGRATIE DER KUNSTEN
Gedachte die reeds o.a. door het Bauhaus werd gehuldigd, maar
sedert 1950 sterk beklemtoond wordt (Barb. Hepworth, M. Goeritz,
B. Zerfuss, Hajek, Vasarely e.a.): architekt en beeldhouwer, maar
ook schilder en zelfs musicus en dichter moeten nauw samenwerken om de stad van morgen te bouwen.
KINETISCHE KUNST
Allerlei voorlopers (rayonisme, orphisme, section d'or, suprematisme, neoplasticisme, futurisme, vorticisme e.a.), maar de term werd
wrschl. voor het eerst gebruikt door de konstruktivisten Gabo en
Moholy-Nagy circa 1920. Het betreft allerlei kunstwerken, die de beweging als beginsel hebben :
1) werken met virtuele of schijnbare beweging (liggen halfweg tussen de traditionele statische bewegingsvoorstelling en het mobile).
Het suggereren van beweging is hoofddoel, waarbij liefst nieuwe
procedes aangewend worden, zoals doorzichtig materiaal, verrassende lijnen-, kleuren- en vlakkendispositie, kunstlicht.
2) reeel bewegende kunstwerken, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk. Soms is de beweging voorzien en bepaald (machines), soms
is zij toevallig en onvoorzienbaar (mobiles).
Ideologisch }beweert de kunstrichting heden aan te sluiten bij actuele fenomenen zoals : ontwikkeling van de wetenschappen en de
wiskunde, vitalisme en teilhardisme, technologie, ,hedendaagse

muziek, film, ballet en toneel, estetiek van ,de autonome vorm
Deze zouden de fantastische ontwikkeling van de kinetische kunst
na 1950 verklaren, waarvan o.m. het Manifeste Jaune van Vasarely
de aanzet was (1955).
KINETISCHE STRUKTUUR
Op-art-procede van Soto (1953): optische beweging, visuele vibratie, wordt ibekomen a.m. door op houten achtergrond lagen plexiglas met spiraalinkervingen aan te brengen. Enigszins verwant met
talrijke andere experimenten : vb. Yaacov Agam, met zijn manipuleerbare 'tableaux transformables', polyfonische en metapolyfonische schilderijen enz.
KINEVISUELE KUNST
Sedert 1962 (C. Belloli) veel gebruikte naam voor een kunstvorm gekenmerkt door : (a) nieuwe technieken en materialen (acrylglas,
synthetische stoffen, mechanische aandrijving, cybernetiek, elektroniek enz.) (b) ihet nastreven van allerlei verrassende effekten
vooral op het gebied van licht, kleur en beweging, (c) het beroep
doen op de persaonlijke intelligentie, fantasie en/of manipulatie
van de toesohouwer. Een deel van de Op-Art is kinevisuele kunst.
KONKRETE KUNST
Max Bill ontwikkelde vooral na 1945 een vorm van abstractie die
aansloot bij het 'Manifest van de konkrete kunst' van Th. v. Doesburg (1930). Hij wil kleur, ruimte, licht en beweging herleiden tot
middelen om zuiver geestelijke creatieve concepties te konkretiseren, te visualiseren; kunst is vormgeworden gedachte en vermits
het hedendaagse denken veelal matematisch is geworden moet dit
ook vernieuwend werken op de kunst.
KONSTRUKTIVISME
Veelal geometrisch abstracts richting, die te Moskou ontstond
(1920, Realistisch manifest van Gabo en Pevsner); zij verwerpt de
statistische kunst en wil a.m. door losse vormen en constructies in
de ruimte de ritmische beweging weergeven.
Moholy-Nagy en Kemeny ontwikkelden het tot dynamisch-konstruktivisme en experimenteerden om mens, materiaal, kracht en ruimte te verenigen. In het Bauhaus wordt het konstruktivisme nog , meer
kinetisch (Moholy-Nagy) en bereidt onmiddellijk het actueel kinetisme. In de konstruktivistische traditie plaatst men soms o.m. de
architektonische kunst van Vasarely, het spatiodynamisme, de konkrete kunst, enz.
LUMIDYNE LUMINOUS PICTURE
Systeem voor luministisohe kunstproductie van ruimtevaartgeleerde
F. J. Malina, , bestaande uit waste lichtbronnen, bewegende elementen (rotors), een doorzichtige beschilderde plaat (stator) en een
doorzichtig scherm : het Reflectodynesysteem is een variante. Hij
integreert ook muziek in zijn licht-, kleur- en klanktaferelen (electropainting), die sterk kosmisch zijn.
Andere procedes zijn o.m. de 'Luminous pictures' van J. Healey
(bewegende licht-kleurtaferelen, hetzij in kleinere dozen hetzij op
grote vlakken) de 'robot-schilderijen' van Hoenich, de lichtende
mobilen van Nino Calos, enz. Ook polarisatiefilters worden aangewend (o.a. Munari, Dantu, J. Stein).
LUMINISTISCHE KUNST
Aanwending van ,bij voorkeur kunstmatig en gekleurd licht als
(hoofd)element van een kunstwerk (Kunstlichtkunst). Gelinspireerd
door o.m. de kieurorgels (colour music), de film (vb. L. Survage,
Rhythmes colores, ca. 1913; F. Leger, Ballet mecanique) en de toneellichteffecten (Appia, Craig).
Eerste Iuministische experimenten reeds omstreeks 1920 in de VS
('Lumina' en 'Clavilux' van Thomas Wilfred), weldra gevolgd door
Iichtconcerten in Rusland en elders (WI. Baranoff-Rossine, R. Haus-

mann, Laszlo); oak experimenten in het Bauhaus te Weimar (Lichtsonate van L. Hirschfeld-Mack).
Sedert 1950 ontwikkelde zich het luminisme, dikwijls aansluitend bij
de kinetische kunst, op grote schaai (o.m. door experimenten van
de groepen Gray, Neue Tendenzen, T en N en vooral van Schaffer).
De vooruitgang van de elektronika opende onmetelijke magelijkbeden.
LUMINO-DYNAMISME
Luministisch stelsel van Nic. Schaffer (ca. 1956) voor licht- en
klankspektakels op soherm bij middel van doorschijnende elementen, die bewegen voor een of meer projectors. Aldus ontwerpt hij
zijn 'Musiscoop' (kleurorgel met elektron. klavier voor visuele muziek), zijn spektakels 'Formes et lumieres' (Luik 1961), zijn lele-luminoscoop' (voor ritm. bewegende TV- en filmdecors). Andere fazen
van Schoffers ontwikkeling zijn het spatio-dynamisme en het chrono-dynamisme (integratie in de tijd van de constructie-elementen
ruimte, 'beweging en licht).
LYRISCHE ABSTRACTIE
Aldus door G. Mathieu (1947) geheten sterk antigeometrische abstractie, gekenmerkt door vrije en spontane scheppingsdrift, zodat
rechtstreeks de psyche van de kunstenaar in het werk groeit; daarom soms ook 'psychologische abstractie' genaamd. Staat dicht , bij
de Action painting.
MACHINE / MACHINISME / MECHANIK
Reeds ca. 1913 hebben Picabia en Duchamp, deels aansluitend bij
het futurisme, de machine opgehemeld als kern en hoofdbestanddeel van de moderne tijd, waarin ook kunst tot uiting komt, zo zij
niet zelf kunst is; nagevolgd tdoor F. Leger en Moholy-Nagy.
Meer en meer ging, men de machine aanwenden om onvoorzienbare beweging in het kunstwerk te realiseren. Aldus : Br. Munari
(1933, Machine inutili - 1938, Manifest van de kunst der machine 1945, kinetische objecten met uurwerkmekanisme), Harriet Heiner
(bewogen pingpongballen in ijzerdraadkonstruktie), R. Mortensen
(elektr. 'bewogen groot doek met vier kooien levende witte muizen,
1944), Pal Bury (elektrisch bewogen 'plans mobiles' en 'multiplans'),
enz.
M ETAALCO N ST RU CT I ES / METAALPLASTIEK
Thans veel gebruikt procede. Het metaal zou de essentiele kenmerken van onze tijd bezitten : kracht, structuur, beweging, vooruitgang, vernieling, brutaliteit.
MINIMAL ART / ABC-ART / IDIOT ART
In deze strekking overheerst de .doosvorm (boxes) of de shaped
canvas. Het uiterste minimum in de gebruikte middelen, zoals
vorm en kleur, wordt nagestreefd en tot in het onzinnige herhaald.
De Min.-Art-objecten warden vervelende coloristische herhalingen,
maar door hun logge en grote formaten overweldigen zij de toeschouwer.
Het is werkelijke anti-kunst, want het Iigt op de grens van het zinloze, het niet, het hinderlijke. Door de monotonie juist ontstaat echter lets mysterieus : het ding staat emotieloos in de weg, men moet
erom peen en toch zit een ritmische poezie in de repetitie van hetzelfde object. (Rob. Morris, Don. Judd, Excelsior Springs, Kenneth
Noland, Frank Stella).
MOBILE
Tridimensionaal werk, waarin de onvoorzienbare natuurlijke beweging wordt aangewend veroorzaakt door luoht, warmte, water.
Het principe werd reeds in 1914-15 toegepast (Tatlin, hangende reliefs; wat later Rodchenko, Schwitters, Man Ray).
De naam werd door M. Duchamp gegeven aan de door de wind
bewogen hangende elementen van Calder (1932), die talloze mobi-
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voor een koel registreren. Aileen de kleur blijft bestaan en wordt
vorm, zonder konstruktief karakter. Geen afgewogenheid meer
noch compositie. (Josef Albers).
POSTER / AFFICHE
Kunstgenre dat reeds in de 19° eeuw sterk ontwikkeld werd (Toulouse-Lautrec) en omstreeks 1960 een nieuwe betekenis kreeg,
in verband met o.m. de pop-art en de protestkunst.
READY-MADE
Het voorgefabriceerde ding wordt door de keuze van de mens geisoleerd en als zelfstandig wezen aangenomen. De harde werkeIijkheid krijgt aldus een magisch karakter (Marcel Duchamp).
REFLEXIONS / LIQUID REFLEXIONS 3 CHROMOPLASTISCHE
ATMOSFEREN
Plastische constructies bestaande o.m. uit beschilderde reliefs,
waarvan de weerkaatsingen op een wit vlak bewegen naargelang
de wijzigende belichting en het standpunt van de toeschouwer
(Tomasello).
Ermede verwant zijn o.m. de experimenten van Enzo Mari (Neue
Tendenzen), H. R. Demarco, Costa, M. Adrian e.a. (spatiale superstructuren, optisch-dynamische structuren e.a., soms met kunstbelichting of doorlichting). Velen steunen op psycho-physiologisohe fenomenen , zoals het door Wertheimer ontdekte phi-fenomeen:
bewegingsillusie veroorzaakt door twee vaste objecten of figuren
van gelijke vorm, die als het ene snel door het andere vervangen
wordt de indruk van beweging verwekken (vele modaliteiten). BeIangrijk dus voor het bekomen van virtuele beweging.
RELIEFS METAMECANIQUES
Jean Tinguely fabriceerde vrij humoristisch samengestelde machines, die 'dikwijls ook klank bezitten, soms groot en ingewikkeld,
gebouwd met machineafval; soms autodestructief (machine happening). DadaIstische inspiratie.
In dezelfde geest ongeveer construeert R. Muller zijn 'Monsters' en
H. Kramer zijn spirituele ijzerdraadconstructies (bollen, kolonnen,
pyramieclen, met ingewerkte wielen, bellen e.d.).
SITUATION
Groep Engelse abstracte kunstenaars, samengebracht door L. AIIoway in 1960 te Londien. Beoefenden de hard-edge en verzetten zich
tegen de Europese schilderkunst en voornamelijk tegen alles wat
met natuur en landschap te maken heeft; het zijn grootstadsmensen.
(Turnbull, Roby Denny, B. Cohen e.a.).

TACHISME
De term werd eerst pejoratief bedoeld (fr. tache : vlek) voor de
abstracte stroming die omstreeks 1950 vorm wilde geven aan snelheld, spanning, energie. De beginfase van de creatie is hier automatisch in surrealistische zin en tevens gestueel (Mathieu, Riopelle,
Ernst W. Nay, Bogard).
Verwant met het abstract neo-expressionisme en , de action painting
in de V.S.
TANGIBLE MOTION SCULPTURE
Eenvoudige metalen konstrukties met motorisch steeds sneller vibrerende onderdelen, zodat een motion sculpture zich gaat aftekenen in de ruimte; de beweging wordt visueel 'tangible'. Len Lye
fabriceerde soms zeer visionaire werken in die richting en was
door de filmkunst geinspireerd (ca. 1957).
TELEPEINTURE / TELESCULPTURE
Op schilderij gevestigde metalen elementen of zelfstandige metaalkonstrukties worden door magneten bewogen en met mercurylampen blauwig verlicht, cm de geheime natuurkrachten zichtbaar te
maken. (Takis, 1959)
Boriani gebruikt ook magnetisohe kracht (draaiende schijven met
magnetisch bewogen metaalstof).
ZEN
Japanse vertakking van het Boeddhisme, op meditatieve basis,
waarin o.m. een eigen kalligrafische kunststijl zich ontwikkelde.
In deze geest werkten a.m. de Amerikanen Mark Tobey (White
writing, 1935) en Morris Graves (Inner Eye Series, 1942). Oak elders werkte de Zen inspirerend, zoals de Zen-Gruppe in Duitsland
met Julius Bissier.
ZERO / NUL
De Duitse groep 'Zero' (1957, Dusseldorf) heeft als kernleden Mack
(Lichtdynamos), Piene (Lichtkugeln) en Uecker (Nagelbilder). Kinetisch en luministisch werk, dat deels bij Pop en bij Op aansluit.
Medewerkers waren ook de Waal P. Bury en de Zwitser Chr. Megert.
In Nederland nagevolgd door de groep 'Nul' (H. Peeters, Schoonhoven, Armando), die het tijdschrift 'Nur uitgaf (1961, in 1965 versmolten met 'De Nieuwe Stijl').
Dr. Albert Smeets en Drs. Willy Van den Bussche

SOFT-EDGE
Kan als lyrische tegenhanger van de hard-edge beschouwd warden.
Beide behoren tot de colorfield-painting : waar de strakke harde
Iijnen de kleurvlakken scheiden bij de hard-edge, idomineren de
golvende Iijnen in de soft-edge (zoals in een handschrift). (Leon
Polk Smith).
S PATI ODYNAM IS M E
Ca. 1948 construeert N. Schaffer veel konstruktivistisch geinspireerde machines, waarin ruimte, licht, tijd, schaduwen, spiegels,
klank een rol spelen; bestaande uit polychrome metalen en plastieksoorten en soms elektronisch bewogen (vb. de Cybernetische
toren van Luik).
Zijn Anamorphosen zijn kleine machines met vervormende spiegels
en bewegingen van verschillende snelheid.
Hij wil zijn , sculptures in het stadsbeeld doen opnemen en sohrijft
hen een psycho-therapeutische, metaphysische en zelfs religieuze
rol toe.
Dergelijke experimenten ,deden ook o.a. von Graevenitz en Kosice
(aanwending van bewogen water, lucht en Hart).
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Buitenlands
actueel
FACETTEN VAN HET DUITSE KUNSTLEVEN
In de Messehallen am FunkWrm had tijdens de maand juni de
'Grosse Berliner Kunstausstellung 1969' plaats, een overzioht van
de levende kunst ,in een wereldstad. Tendensen, die overal doorbreken, zijn ook hier zichtbaar: de abstracte kunst verliest steeds
meer terrein, de formaten worden steeds groter, de ongemengde
hipplekl-euren sohreeuwen het uit, de real'istische voorstelling is
fragmenta~isdh, de geest lis erotisoh. Maar lin de ruime Messehallen
toont Berlijn nog altijd wat sommige cl'iticl 'de goede, oude sohilderkunst' noemen. In de Oocumema te Kassei was 'het schilderij
omzeggens a~gesohreven. Pop-art, op-art, minimalarrt en al wat U
wilt,ls afwezig op de Grosse Berl'iner Kunstausstellung 1969.
,De nieuwe, zopas geopende Neue Nationalgalerie brengt de Iyrlsoh-abstracte sohilder Afro uit Italië. Na Mondriaan, Warhol, PopArt en Ri-OOter, die sinds de opening aan de beurt kwamen, heeft
de directie doelbewust Afro gekozen om te bewijzen dat, naast
de markt- ende opinievormende pop-, op- en minimal art, nog
altijd een "peinture" bHjft bestaan, en dat naast -kunst voor estheten
door estheten, ook de Iyrisohe abstractie bloeit.
In DOsseldorf werd, eveneens in juni, in het Kunstverein fOr die
Rhelnlande und Westfalen, de verzamel,ing WIlheim Haek getoond.
De collectie van deze Keulse groothandelaar Is een van de sterkste
verzamelingen van IDuitsland en wordt thans voor de eerste maal
in haar geheel getoond. Men kan zeggen, dat het een geëngageerde
verzameling iS,in de zin, dat de verzameling geaxeerd is op de
pioniers van de abstracte kunst, de ontdekking van de nu klassieke abstractie en Ihaar evolutie In geometrisohe en constructieve rlohtlng. W. Haek heeft betreurd dat er te weinig Duitse verzamel'lngen bestaan. Duitsland heeft gedurende vele jaren het
contact met de Iinifernátionaleirunstwereid verloren en bij de
wederopbouw In 1945 stond men voor een vacuum. Haek geeft
toe dat de eerste tien jaren de economische welvaart moest opgebouwd worden, maar ook nadat er zelfsrilkdom en een harde
valuta zijn tot 'stand gekomen, ontbreekt het de Duitser aan moed
eninzioht om een grote verzameling van moderne kunst samen
te stellen, dbdt Haek. Het twintigjarig isolement blijft doorwegen
en men doet n'iets om de opgroeiende jeugd met de internationale
Ikunststromingen vertrouwd te maken. Hierbij mag 'men eohter opmerken, dat ook de collectie Haek geen beeld van de actuele kunst
van vandaag biedt.
Het theater Is sterk 'Ingeburgerd In het Duitse culturele leven.
l:iJdens het seizoen 19671168 werden 1520 werken van 700 auteurs
gespeeld. Hiervan behoorden 500 stukken tot het muzikale genre,
de overige tot 'het geproken toneel. Het repertoire omvatte de hele
wereldliteratuur vanaf de antieke sOOrijvers tot het meest e~peri
mentele avantgarde toneel. Vaak worden trouwens werken uit de
oudhekl op een moderne en zelfs avantgardlstisohe wijze gespeeld.
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Kassei speelde Lysistrata van Arlstofanes met beat, mini~ledij en
als decor eenreusaohtige, naakte vrouw. Bremen bracht Antigone
van Sofocles In een surrealistisoh decor. De twee meest gespeelde
auteurs zijn Shakespeare en BreOOt.
De Länder en de gemeenten g'aven in ronde cijfers 400 miljoen O.M.
(circa 5,360 miljard Belg,tsOOe fr.kaan toelagen. Over geheel Duitsland bestaan 21 staats-, 102 gemeentelijke, 16 provinciale en 27
privé-liheaters, 4 theaters lin dialect (Noord-Duitsland en Beieren),
24 kamertonelen en 36 theaters, die over geen eigen troep beschikken. Over het algemeen 'wordt ruim 40 % van de explOitatiekosten door de inkomsten gedekt. Het deficiet wordt weggewerkt
met de subsidies. Alle verwoeste theaters zijn groter, mooier en
op teohnisch gebied perfect wederopgebouwd. Circa honderd
nieuwe theatel'gebouwen werden opgetrokken. Het theater is voor
iedere belangrijke ag'glomeratie een statussymbool. 25.000 personen vinden een vaste werkkring in de verzamelde Ouitse theaters.
Vermelden wij nog dat een andere verzamelaar, Dr. B. Sprengel,
zopas, bij geleg'eniheid van zijn 70ste verjaardag, zijn collectie
moderne kunst aan de stad Hannover ,heeft gesohonken. De verzameling omvat 350 nummers en gaat van Beckmann en Klee over
Picasso en Léger tot Pollock en Rotko. Ze wordt geschat op circa
15 miljoen 'O.M. (ongeveer 216 miljoen B. fr.). Voor de bouw van
een museum stelt Sprengel 2,5 miljoen O.M. (36 miljoen B. fr.) ter
besohikking. Sprengel begon in 1937 met de opbouw van zijn
collectie, met de aankoop van een aquarel van Emile Nolde, wiens
werk destijds door de nazis tot ontaarde kunst werd verklaard. Vooral na 1965 heeft Sprengel zijn vel"Zameling aanzienHjk uitgebreid.
Kar/ Duscha

EUROPÄISCHE KIRCHENKUNST DER GEGENWART
De Oostenrijker Dr. Erich Widder (Linz) heeft reeds meerdere
kunstalbums uitgegeven. Het nleLrWe werk, dat onder de titel
Europä/sche Kirchenkunst der Gegenwart. Archltektur, Ma/erel und
P/astlk verschijnt, is ontstaan uit een reeks studiereizen, die hem
toelieten de merkwaardigste nieuwe kerkgebouwen van een twaalftal Europese landen te fotograferen en aan een nauwkeurige studie
te onderwerpen. In tegenstelling tot het reeds bekende boek van
G. Bekaert over hedendaagse kerkboLrW, overspoelt hij zijn lezers
niet met een vloed van theoretische en doctrinaire beschouwingen.
Hij bepaalt zich bij een beknopte synthese van de evolutie der
hedendaagse gewijde kunst en laat voor het overige de werken zelf
aan het woord door zijn rijk platen materiaal (225 zwart-wit en 7 in
kleur), verder biedt hij van elk kerkgebouw een strikt technische
ontleding met plan; zo worden 85 verschillende kunstwerken en
gebouwen van zeer uiteenlopende opvatting behandeld.
Wie dus een vooropgestelde doctrine in dit boek zoekt zal bedrogen uitkomen; de auteur toont wat er gebeurd is op bouwkundig vlak en laat het oordeel over aan de lezer. Wat hem nochtans niet belet In Zijn inleiding zijn persoonlijke voorkeur voor
een bepaalde kerkbouwopvatting te uiten. Ons dunkt dat deze
methode aanbeveling verdient.
De aan bod komende landen zijn: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Joegoslavië, Lichtenstein, Nederland, Oostenrijk, Polen,

Zwitserland, Spanje, Tsjechoslovakije. Ook Belgie, waarvan de
presentatie evenwel beperkt uitvalt (2 Dessauvages en 1 Bosseret)
en op nogal eenzijdige informatie wijst. Duitsiand krijgt het leeuwenaandeel, evenals de andere duitssprekende landen; dit is begrijpelijk, en tenandere grotendeels verdiend, gezien de rol, die
deze landen hebben gespeeld in de Iaatste decennien. Ook schilderkunst en beeldhouwkunst werden in het boek betrokken. Zeer
interessant is de opname van enkele nieuwe kerkgebouwen uit de
communistische wereld. Natuurlijk zal men de afwezigheid betreuren van de Skandinavische landen, maar ook wel van Engeland
en zelfs Portugal : deze landen zijn volstrekt onontbeerlijk om
zich een volledig beeld te vormen over de Europese kerkbouw.
De uitgave van een vervolgalbum, dat deze ernstige tekorten zou
goedmaken, is alleszins wenselijk.
De totaalindruk, die de hedendaagse kerkbouw op de lezer maakt,
is alles samen genomen niet at te begeesterend, hoe prachtig het
beetdenmateriaal ook is. Er werd veel geexperimenteerd in uiteenlopende richtingen, maar zeer geslaagd kunnen weinig gebouwen
heten veel krampachtig zoeken naar het nieuwe, veel zielloze
dozen- en betonbouw, weinig inspiratie, omzeggens geen fantazie,
geen podzie. Men staat werkelijk nog helemaal aan het begin van
een nieuwe stiji, die zichzelf nog niet heeft gevonden. Maar wat
dat aangaat, treft Dr. Widder geen schuld. Bovendien is een
periode van zoeken altijd boeiend.
Dr. Widder (°1925, Weis, Oberosterreich) studeerde te Innsbruck
en te Freiburg (Zw.) germanistiek, kunstgeschiedenis en theotogie
en verblijft te Linz. Hij publiceerde reeds tal van boeken en
artiketen, meestal over hedendaagse gewijde kunst. Wij hadden het
genoegen hem te ontmoeten bij gelegenheid van een internationaal
colloquium van SIAC en leerden hem daar kennen en waarderen
els een werkelijk open geest voor alles wat reilt en zeitt in de
wereld en tevens een man, die diep bekommerd is om de zin van
het kerkgebouw in deze tijd.
In dit laatste verband nog even aandacht voor een wat vroeger
verschenen werk van Dr. Widder : Alte Kirchen far neue Liturgie
(Dom Verlag, Wenen 1968; 36 btz. tekst, 168 blz. album met foto's,
plannen en commentaar, 23 x 21,5, 29,5 DM). Aan de hand van een
zestigtal voorbeelden uit tien landen wordt het probleem van de
aanpassing van oude kerkgebouwen aan de nieuwe liturgie behandeld. Ook fundamentele teksten hieromtrent werden in het
boek ingelast. Dikwijls geven foto's de toestand voor en na de
aanpassing. Alles semen een zeer actueel en noodzakelijk boek,
dat vele architecten, kunstenaars en priesters, die met het vraagstuk geconfronteerd zijn, nuttige ideeen zal bijbrengen. Men is op
vele plaatsen nog helemaal niet tevreden met de dikwijis voorlopige wijzigingen, die gedaan werden en zoekt verder o.m. om
beter bestaande waardevolle elementen te integreren in een vernieuwd interieur. Eenieder zal bij Widder gevallen aantreffen, die
gelijklopend zijn met de situatie, waarvoor hij een oplossing zoekt.

Dr. Albert Smeets
(Dr. Erich Widder, Europaische Kirchenkunst der Gegenwart. Oberosterreichischer Landesverlag, Linz, 1968; 69,- DM; OS 396; 24 x
22 cm.).

BEELDENDE KUNSTEN
OP HET FESTIVAL VAN AVIGNON
Het Festival van Avignon heeft onder de bezielende impuls van
Jean Vilar reeds tang een internationale klank. Twintig jaar lang
was het een theaterfestivat. Het gesproken toneel en de avantgarde
hielden de affiche. , De jongeren kregen een groot deel toegewezen,
ze mochten experimenteren en het is wellicht daaraan te danken,
dat het Festival zijn dynamisme en zijn enthousiasme niet verloor.

Bij de twintigste verjaardag in 1966 kwam de grote doorbraak.
Naast het gesproken toneel werd ruimte gelaten voor ballet, moderne opera, hedendaagse muziek, de jonge film, zonder ,dat er een
jury met prijzen of vedetten aan te pas kwam.
Dit jaar is er een nieuwe uitbreiding gekomen. In het imposante
Palais des Papes is een internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst georganiseerd. In het geheel werden 750 werken bijgebracht, .maar daarvan moet men de juwelen van Braque en de
500 foto's van de "Exposition Audiovisuelle" aftrekken, zodat precies 179 schilderijen en beeldhouwwerken overblijven.
Deze internationale expositie van hedendaagse kunst geeft een
heel ander beeld dan de Documenta van Kassel, die toch ook de
pretentie had van actuele kunst te tonen. In Kassel domineerden
de pop-, op- en minimal art. De Amerikanen waren de leermeesters.
In Avignon vinden we slechts enkele werken van deze kunstuiting
en veruit het grootste deel behoort tot de twee-dimensionale
schilderkunst. Ook de Amerikaanse inzending is pover. Het grootste
deel wordt natuurlijk — we zijn in Frankrijk gevormd door Franse
kunstenaars. De kunstenaars van achter het ijzeren gordijn (Palen,
Hongarije, Tsjechoslowakije en Yoegoslavie) zijn in Avignon in
veel ruimere mate dan in Kassel vertegenwoordigd. Ze slaan trouwens een igoed figuur in deze internationale confrontatie van actuele kunst.
Op de 179 deelnemers (iedere deelnemer is slechts door een werk
vertegenwoordigd) zijn er zeven Belgen : Pierre Alechinsky, Pol
Bury, Jean Michel Folon, Roel D'Haese, Bert De Leeuw, Reinhoud,
Gustave Lingier. Onze Nederlandse vrienden zijn iets beter vertegenwoordigd, vermits ze tien deelnemers tellen : Karel Appel,
Mark Brusse, Peter Engels, Jeroen Henneman, Rene Lucassen,
Jan Meijer, Leon Vanderheyden, Jan Van Munster, Bram Van Velde,
Andre Volten.
Bij de samenstelling en de vorming van de tentoonstelling hebben
de kunstgalerijen en met name de Franse galeries, ongetwijfeld
veel invloed gehad. Het zou ons niet verwonderen dat de ganse
manifestatie in hun handen zit. Het grootste deel van de aanwezige werken zijn trouwens bruikleen van kunstgalerijen. Zo
komen zes van de zeven Belgische werken van Franse kunstgalerijen.
In een tentoonstellingshal is er een verkoopstand van posters,
grafische werken, zeefdrukken en z.g. kleine objets d'environnement, uitgebracht door editions V van Parijs. Dit scheen wet enig
succes te hebben. Naast de eigenlijke tentoonstelling is een zaal
van het Palais des Papes afgesloten voor de exposition audiovisuelle "elles" dit wit zeggen dat op een muurpand tegelijkertijd
tien, zeven, zes, vijf of minder foto's op tien schermen worden
geprojecteerd. Alle foto's hebben als centraal theme de vrouw.
Aldus sluit deze tentoonstelling aan bij de internationale tentoonstelling, die op dit ogenblik de ronde van de Europese musea doet
en onder de titel "Die Frau" samengebracht werd door het Duitse
tijdsohrift "Die Stern". Deze laatste tentoonstelling brengt prachtige foto's en toont ons de vrouw onder elle aspecten. De tentoonstetling van Avignon, samengebracht door Franse fotografen, heeft
een heel ander karakter. ledere foto is bijna altijd een uitgezochte
pose (snapshots zijn zeer zeldzaam) zodat er in de exposition
audiovisuelle een zeker raffinement ligt, dat nog geaccentueerd
wordt door het doelbewust bij elkaar plaatsen van verschillende,
soms contrasterende foto's. Het geheel is zeer interessant, maar
wordt tamelijk geleerd ingeleid. We leven zegt John Craven —
in een snel evoluerende tijd. Morgen wordt onze kraut niet meer
typografisch gedrukt, maar aan huffs gebracht op een teletype wijze,
zoals nu T.V. en telefoon. Onze boeken gaan we niet meer lezen,
maar visioneren. Deze expositie is daarvan een afbeelding. "Qu'on
ne s'y trompe pas : cette exposition est la prefiguration de nos
litteratures visuelles, spatiales, de demain. C'est ainsi qu'il fact la
voir, la regarder, l'ecouter".

D.A.
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KANS VOOR VLAAMSE BEELDENDE KUNSTENAARS
IN DUITSLAND
Sinds juni van dit jaar stelden reeds verschillende Vlaamse
kunstenaars als Jan Flameng, Karel Roelants, Gaby Landuyt,
Maurice Adams en Jos Vanbekbergen hun werk tentoon in de
'Buchhandlung Funk' te Bensberg (Rijnland). Begin oktober 1969
wordt eveneens een 'Galerie Funk' geopend te Bensberg. Per
maandi kunnen hier dus naar keus — twee Vlaamse kunstenaars
voorgesteld worden. In de 'Galerie Funk' kunnen beeldhouwwerk,
keramiek e.a. kunstvormen geplaatst worden.
De organisatie van deze tentoonstellingen berust bij Jef Van Bergen, Ieraar aan het Koninklijk Atheneum te Bensberg. Teneinde
gefinteresseerde kunstenaars gedurende langere tijd de gelegenheld te geven in ,Duitsland te exposeren, bestaan verdere mogelijkheden — in aansluiting met Bensberg — tot tentoonstellen in
Keulen, Bonn, Bad Godesberg, Leverkusen en DOsseldorf. Geinteresseerde kunstenaars kunnen derhalve onmiddellijk gedurende een
half jaar in de Duitse Bondsrepubliek exposeren.
Belangstellende kunstenaars kunnen schriftelijk contact opnemen
met Jef Van Bergen, Belgisches Gymnasium, 506 Bensberg,
Deutsche Bundesrepublik.

Poetisch bericht
Jo Stockman
Als mijn blik de straal van je lach kruist
op een punt van oneindig verlangen
en mijn handen zoeken naar de glimlach
die mijn hart omsingelt,
vraag me dan niet wanneer en hoe,
waarom mijn ziel in het donker
naar een grijze, verafgelegen muur
toevliegt en die ontwijkt zodra een zon
de plaats inneemt van de maan
die niet heeft geschenen.
Roger Verkarre

Voor een vallende boom
Alp, op een dag als een ander,
ik, schielijk van status veranderend, kantelen mocht in de dood
en vallen o zondig zomers
suizen - met grond waar mijn kroon is
inslaand als winter door mijn loof :

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN
Duitsland
Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden : Maier and Modell (tot 19/10).
Staatl. Museen Preuss. Kulturbesitz, Berlijn : Surrealistische tendensen in de typografie van de 19e eeuw (tot nov.).
Kunsthalle, Dusseldorf : Edvard Munch, Grafiek (tot 22/9).
Kunsthalle, Hamburg : Meister Francke en de kunst omstr. 1400
(tot 20/10).
Kunstverein, Heidelberg : Ans. Feuerbach (tot 28/9).
Kunsthalle, Keulen : Indianer Nordamerikas (tot 1/10).
Engeland
Queens Gallery (Buckingham P.), Londen : L. da Vinci.
Frankrijk
Musee Cantini, Marseille : van Dongen (tot 30/9).
Musee Rodin : I. Mestrovic (tot okt.).
Chateau de St.-Germain-en-Laye : Art paleolithique (tot 1/12).
Italie
Palazzo Bianco, Genua : Gen. schilderk. in de 17e en 18e eeuw
(tot 10/11).
Palazzo Ducale, Venetie : Dal Ricci al Tiepolo (17e e. te Venetie)
(tot 15/10).
Nederland
Rijksmuseum, Amsterdam : Rembrandt (tot 1 dec.).
Gemeentemuseum, Den Haag : 200 j. prenten en tekeningen uit
ei gen ibezit (tot 29/9).
De Moriaan, Den Bosch : Bram Bogart (tot 6/10).
Centraal Museum, Utrecht : Nederl. Beeldhouwk. 1964-69 (tot 17/11).
Krabbendans, Eindhoven : Actuele Schilderkunst in de prow. Antwerpen en Limburg (ingericht door CVKV-Antwerpen en Limburg)
(18/10 tot 2/11).
•
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Here, erbarm u dan mijner
klappertandende kleine
ziel in haar dun geloof.
Dirk Rommens

Keer op keer

(of het risico van de liefde)

keer op keer leeft
het onheilspellend gekerm
tussen ons beiden
als een vergissing
Iokt het onbehagen uit
met angst zien wij het voor ogen
maar wurgen het stil
wij weten niet wat het was
want wij doodden het als een vlieg
alleen het vieze lijk op onze vingers
voelen wij heet worden en werpen het
met afgrijzend geweten weg z6 zien wij die angst als een schittering
van de zon waar we niet naar durven kijken
en tOch
wij beiden nijpen die angst
keer op keer in onze handen
dood
Gaston van Camp

Kind

Oostenrijk
Zeughaus, Innsbruck : Maximilaan I (tot 6/10).

Waar !even en dood elkaar aanraken haast,
een ademstoot scheidt pijn en geluk,
is de sterkste man een porseleinen speer.
Van stalen schild is hij smeltpunt geworden.
Is de vrouw hier middelpunt geworden ?
De vrouw, zij is hier kelk en relikwie.
Wie 'haar raakt wekt zindering.
Doornroosje ontwakend met een schreeuw.

Zwitserland
Galerie Beyeler, Basel : F. Leger.
Musee Cantonal, Lausanne : Biennale de la tapisserie (tot 29/9).

Hier hapert de meest ervaren dichter
tot hijgen of snikken. Aileen wie onervaren is
kan dit gebeuren gaaf bewaren.

Toon Vinke:
ik ben het
en ontken dit formeel
wie mijn naam noemt
wordt bedrogen
te licht op de hand bevonden
ik stel voor
geef je sigaretten
je bril met bolle glazen
je geld en je eten
je kleren erbij
wie mij bekent
wordt bedrogen
daarom,
laat ons dingen zijn.

Hervé J. Casier:

Schrijven
Letter per letter
groeit het woord
woord per woord
sla ik zinnen neer
de zin wordt gedicht
het schrijven verweer
geloof: als het moet
schrijft een schrijver
woorden met klonters bloed

Freek Dumarals :

Jan Walravens (Felix Deboeck)
in stilte van ruisen
uit echoos van azuur
kijk jij me aan.
de tijd heen nimmer
stil gestaan
zelfs in dit doek
waarin jij voort groeit
waaruit je blik door peilt
naar zin van eksistentie.
hoe kan in louter kleur
en 't branden in zijn vingren
de wijze eminentie
al je verbetenheid je wil
je eenzaamheid verheffen
buiten het ogenblik
tot kolk van eeuwigheid?

Op korte golf
- Van 24 mei toten met 1 juni exposeerde Dominique Ampe in de
galerij 'Witte Vlag' te Bonheiden.
- Van 31 mei tot 28 juni exposeerden Luo Anthierens en André
Gastmans hun werken in de Galerij Liebens te Mortsel.
- Kunstschilder Gilbert Baets/é stelde van 29 juni tot 23 juli tentoon in galerij Waumans te St.-Niklaas.
- Tot 31 juli exposeerde J.G. Beemaert in de Kunstgalerij 'Old
Style' te Berchem-Antwerpen.
- In de Nieuwbouwkerk te Tongerlo-Oosterwijk exposeerden Remi
Berghmans, Kallist Fimmers e.a.
- Van 8 tot 31 augustus stelden Roger Bondue/, Maurits Van
Saene en Luo Verstraete tentoon in de 'Latemse Galerij', Dorp,
St.-Martens-Latem. Jan D'Haese verzo~gde de inleiding.
- Composities van Ju/es Bouquet we~den o.m. op 18 juli door
BRT.-West-Vlaanderen geprogrammeerd.
- Op het 11de internationaal beiaard concours te Hilversum, In
het kader van het Holland Festival '69, was Vlaanderen vertegenwoordigd door de beiaardiers Paul Bourgeois uit Nieuwpoort en
Jo van Eetvelde uit Lokeren.
- In de Kunstgalerij De Beser, Van Ker~hovestraat, te Antwerpen,
exposeerde Juu/ Bovée tot 28 juni.
- Jaoques Bruynseraede stelde van 13 tot en met 26 juni aquarellen tentoon in de Gerard David-Studio te Brugge, en van 9 tot en
met 22 augustus in de St.-Trudo-Abdij te Male.
- Op 29 juli werd Pieter Geert Buokinx in 'Vergeet niet te lezen'
geïnterviewd naar aanleiding van de publicatie van zijn autobiografie 'Het ligt voor de 'hand', uitgegeven in de reeks 'Open Kaart',
bij Desclée De Brouwer te Brugge.
Voor de reeks 'Monografieën over Vlaamse letterkunde', uitgegeven
door de Nederlandse Boekhandel, schreef P.G. Buekinx over 'Arnold Sauwen'.
- Kunstsohilder André Bulthé, atelier 'Hoge Zit', Zuidstraat, 70,
te Veurne, werd opgenomen als lid van de Academie Leonardo da
Vinci en Centra Studi e Scambi Internazionali te Rome.
Van 4 tot 13 oktober exposeert André Bulthé in het Stadhuis te
Diksmuide. Jan D'Haese verzorgt de inleiding.
- Op 10 juli werd door BRT.-1 de 'Sonatine' van Peter Cabus
geprogrammeerd en op 21 juli werd, door het klarinettenensemble
Marcel Janssens, het 'Klarinettenkwartet' , eveneens van Peter
Cabus, uitgevoerd tijdens het programma 'Taptoe' van de Vlaamse
T.V.
- Van 1 tot 17 augustus expoSeerde kunstschilder Jacques Cassiman In het Cultureel Centrum Affligem te Hekelgem.
- Op 12 Juni en 18 juli we~den composities van Ivo Ceulemans
door BRT.-1 geprogrammeerd.
- - Op 25 mei werden 'De zeven klachten van de bruidegom',
een compositie van Vincent Christoff, voor BRT.-3 uitgevoerd. Op
31 mei werden van dezelfde componist 'Drie liederen op gedlohten
van Maurice Maeterlinck' geprogrammeerd.
- Miel Coo/s werd laureaat op het Festival van de Humor te
Heist-aan-Zee.Op 27 augustus vertolkte hij het lied '0, de wolf'
voor de Vlaamse T.V., tijdens het programma 'Lach een lied'.
- Tot 4 mei exposeerden Mariette Coppens en Vietor Renty In het
St.-Jan-Berghmanscollege te Antwerpen.
- Van 18 juli tot 31 augustus stelde Jan De Bie zijn schilderijen
tentoon in Galerij Artepik te Lichtaart.
- Tot 14 juli exposeerde Felix De Boeek in het Belgisch Huis te
Keulen, en tot 14 september kan men Zijn werken zien in het
Stadhuis te Izegem.
- Van 31 mei tot 22 Juni exposeerde Geroen De Bruycker in Pro
Arte Christiana te Vaalbeek.
- Composities van Jan Deeadt werden o.m. op 23 en 25 mei uitgevoerd voor BRT.-2 en BRT.-3
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- Emiel Decloedt dirigeerde het Brugs Koperensemble, dat op
23 mei en 3 augustus voor BRT.-2 en BRT.-1 concerteerde.
— Tot 17 augustus exposeerden J. De Con, Pierre en Ria Hendrix
in de zaal Gemeentekrediet te Antwerpen.
Beeldhouwer Jos. De Decker uit Dendermonde verwierf de prijs
Conrad Chapman, igroot 30.000 fr., toegekend door 'Le Conseil europeen d'art et d'esthetique' te Brussel. Hartelijkste gelukwensen
— Van 17 mei of stelt Jeanne De Dijn haar schilderwerken tentoon
in het Beneluxhuis te Den Haag.
— Van 30 mei tot 11 juni stelde Dick De Gryse tentoon in het
Expo-paviljoen, 1Doorniksestraat, te Kortrijk.
— Aan pater Omer Daniel De Kesel, populair ,bekend als Nonkel
Fons, werd door duizenden kinderen uit het Vlaamse land te Averbode hulde gebracht voor 50 jaar 'Zonneland' en 35 jaar 'Nonkel
Fons'.
— Luc Delafortrie, bekend door zijn Ievensverhalen van Adolf en
Pieter Daens, heeft een boek geschreven over het Mayerling-drama,
onder de titel 'Mayerling, zelfmoord of doodslag'.
— De tentoonstelling van Rob Delange in Galerij Oranje te Gent
werd met een maand verlengd en liep aldus tot 30 juni.
— Composities van Lucien Delbarre werden op 11 juli door BRT.-2
geprogrammeerd.
— Van 21 juni tot 21 juli werden, in galerij 'Keunepupe' te De
Haan, gravures van Victor Delhez tentoongesteld. Delhez, geboren
Antwerpenaar, verblijft sedert 1925 in Argentinie, waar hij o.a.
professor in de grafische vakken is aan de universiteit van Guyo
te Mendoza. Hij geniet als houtsnijder een wereldvermaardheid.
Van 1 tot 26 augustus werd deze tentoonstelling ingericht in
galerij 'Driekoningen' te Wulveringem bij Veurne. Jan D'Haese verzorgde de inleiding.
Bij Desclae-De Brouwer te Brugge verscheen van Anne Dellart
een nieuwe roman : 'Protest om Eva'. Op 15 juli gaf de schrijfster
enige toelichting bij haar werk, tijdens het programma 'Vergeet
niet te lezen' van de Vlaamse T.V.
— De eerste prijs van de negende biennale voor beeldhouwkunst
te Vorst is te beurt gevallen aan de jonge kunstenaar Jacky De
Maeyer. Er waren vier prijzen voorzien en, benevens de eerste
prijs, verwierf De Maeyer ook nog de medaille van de provincie
Brabant. Hartelijkste gelukwensen !
— Maurits Denaux dirigeerde het gemengd koor 'Singhet ende
weset vro' uit Kortrijk, in 'Lichtbericht voor niensen', een compositie van Herman Roelstraete, op gedichten van Jacques Corijn,
die op 21 juli door BRT.-3 ward uitgezonden.
Bij 'Saeftinge' te Blankenberge en 'Internationale Pers' te
Deurne verscheen 'Vesta', een nieuwe roman van Lucien Dendooven.
— Van 27 juni tot 13 juli stelde Remi De Pillecijn tentoon in Relax,
Lichtaartsebaan, te Kasterlee. Van 8 tot 17 augustus nam deze
kunstschilder deel aan een groepstentoonstelling in de gemeentelijke Jongensschoo! te Zoersel.
— Van 14 tot 30 juni maakte Mia Deprez een studiereis op het
eiland Comacina, in uitvoering van het Belgisch-ltaliaans cultureel
a kkoo
Van 13 tot 26 juni werden haar werken tentoongesteld in Studio
Jacobs te Knokke-het-Zoute_ Van 9 tot 18 augustus exposeerde
Mia Deprez in het Molenhuis te Baohte-Maria-Leerne en van 19
tot 22 september zal zij te gast zijn in 'Ter Borgt' te Meulebeke.
Kunstschilder Luc De Ro stelde van 25 juli tot 13 augustus zijn
werken tentoon in de galerij Woumans te St.-Niklaas.
— Van 27 september tot en met 6 oktober stelt Lode de Roey tentoon in Studio Cogels te Deurne-Centrum.
— Op 10 juli programmeerde BRT.-1 een vioolconcerto van Mau-

rits Deroo.
— Op 26 juli concerteerde Roger Deruwe op het orgel in de
St.-Salvatorskathedraal te Brugge.
— Op 14 en 15 juni exposeerde Paul De Vierman metaalsculpturen
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in zaal Nova te Schilde. Van 31 mei tot 5 juli stelde hij bovendien
metaalplastieken en schilderijen tentoon in de Cercle culturel Loripette, te Silenrieux-lez-Walcourt.
— Samen met andere Antwerpse kunstschilders stelde Jan de Vocht
van 19 tot 30 juni zijn werken tentoon in de Abdij te Tongerlo.
— Jan D'Haese verzorgde de inleiding tot de tentoonstelling Grafiek-Keramiek, die plaatsvond van 30 mei tot 26 juni in Huize
Geertrui te Viassebroek en waarop werk werd geexposeerd van
o.m. Lieve De Pelsmaecker, Maurits Van Saene e.a.
- Kamiel D'Hooghe, organist en directeur van het Koninklijk
Muziekconservatorium van Brussel (nederlandstalige afdeling), heeft
sinds de hoogstaan •de en geslaagde examenperiode aan zijn installing, ook nog door verschillende orgelactiviteiten onze eigen muziekcultuur in binnen- en buitenland vertegenwoordigd. Na in Vlissingen en Eindhoven te ,hebben geconcerteerd, is ihij te Lugano
opgetreden in het Internationaal Orgelfestival, ingericht door de
Italiaans-Zwitserse radio. In eigen land verleent hij zijn medewerking aan : het 'Festival de St.-Hubert' te Neufchateau, in samenwerking met het Nationaal Orkest van Belgie, het 'Festival van
Vlaanderen' te Leuven; de Basilica-concerten te Scherpenheuvel;
de reeks Orgelconcerten van de Kathedraal van Antwerpen met de
uitvoering van 'La Nativite du Seigneur' van 0. Messiaen.
Het dient vermeld te worden dat Kamiel D'Hooghe voor de eerste
integrate uitvoering van dit werk in ons land instond.
Hij werd uitgenodigd om orgelcursus aan gevorderden te geven
aan het Conservatorium te Maastricht en om meestercursussen te
geven in lerland (Belfast) en in Zuid-Afrika (Stellenbosch). Volgend
seizoen zal hij een solistisch recital verzorgen in het 'Festival du
Marais' te Parijs en Amerika verwacht hem voor een uitgebreide
concertreis in de winter 1970-71.
— Pol Dombrecht verleende zijn medewerking aan een reeks concerten van Barokmuziek, die plaatsvonden te Watervliet, Oostende
en Gent.
— Op 14 augustus concerteerde orgelist Chris Dubois in de St.Baafskathedraal te Gent. Hij vertolkte er o.m. in eerste uitvoering
de 2de sonate voor orgel van Herman Roelstraete.
— Van 1 tot 12 augustus exposeerde Jos Detour in het stemmige
kader van de Boerenkrijgschuur in de Abdij te Tongerlo.
— Gaston Durnez werd laureaat van de tweede kolderprijs van
Heist.
— Na het 'Museum voor Stad en Lande' te Groningen, 'Boymans
van Beuningen' te Rotterdam, 'Gemeentemuseum' te Utrecht, is nu
ook het 'Frans Halsmuseum' te Haarlem overgegaan tot de aankoop van twee schilderijen van Etienne Elias : 'Kamer met zicht op
zee' en 'Zo gek de wereld, zo gek het schilderij'. Hiermee bevindt
zich in Nederland een belangrijk deel van Elias' werk.
Daar Nederland enorm belang stelt in de Oostendenaar, reist Elias
voor een periode van idrie maanden naar Amsterdam. Dit op uitnodiging van 'Het Stedelijk Museum', waar hij voor die duur een
atelier en woonruimte gratis wordt aangeboden. Daar zal ,hij tevens
een rondreizende expositie, in de voornaamste Nederlandse musea,
voo rbe reid en.
— Van 4 tot 13 oktober stelt Kallist Fimmers tentoon in de Boerenkrijgschuur van de Abdij te Averbode.
— Van 1 tot 30 juni exposeerde Jan Flameng in Duitsland, in
boekhandel Funk te Bensberg.
— In de keurreeks van het Davidsfonds verschijnt het vijfde deel
van Joos Florquins 'Ten huize van...'.
— Onder de titel 'De weg van een kunstenaar' schreef Roger
Geerts een bijdrage in Kunstpocket 15 (A. Van Wiemeersch, Gent)
gewijd aan kunstschilder Godfried Vervisch. In de Periscoop van
juni 1969 wijdde hij een artikel aan kunstschilder Gaby Landuyt.
Tevens verzorgde hij de inleiding tot de map Albert Van Dyck
(1902-1951), verschenen in De Bladen voor de Grafiek te Lier.
Roger Geerts hield de inleidende toespraak bij de tentoonstellingen
van de kunstschilders Jan De Bie (Galerij Nova, Mechelen), Pierre

Hendrix en Vital Van Puijenbroeck (Galerij BP-Building, Antwerpen),

— Erik Korten en Marcel Veldeman stelden van 5 tot en met 21 juli

Mia Ponteur (Galerij De Eik, Antwerpen) en Gisleen Heirbaut (Het
Landhuis, Bornem).
- Tijdens de Ronde van Frankrijk verzorgde Jos Ghysen dagelijks
zijn praatje voor BRT.-1 over allerhande Rondeperikelen.
— Van 14 juni tot 3 juli stelde Yvonne Guns tentoon in galerij
'De zeven Iheerlijkheden' te ,Mol. Van 19 tot 31 juli exposeerde zij
in Trefpunt te Blankenberge en van 22 augustus tot 1 september
in galerij 'Het Landhuis' te Bornem. Op de Biennale delta Regione
1968-69 te Ancona in Italie, behaalde Yvonne Guns de zilveren
medaille en diploma met onderscheiding. Hartelijkste igelukwensen I
— Jo Haazen bespeelde op 21 juni een mobiele beiaard tijdens de
Jef Van Hoof- en Cyriel Verschaeve-herdenking in 'Bertennest' te
Roesbrugge-Haringe.
— Van 'Ons Dorado' uit Brugge, dat geleid wordt door Paul Hanoulle, verschenen weer twee plaatjes. Het eerste bevat enkele
volkswijsjes in arrangementen van Jos Wuytack en, op ide keerzijde,
'Humorsken' van Wuytack en Orff. Het tweede plaatje werd voorbehouden aan een paar knappe blokfluitspelers van de groep.
Te bestellen op het adres : Noordzandstraat, 63, te Brugge.
— Tot einde mei liep een prive tentoonstelling van aquarellen van
Karl Heeremans te Beerse. Tijdens de maanden juni en juli nam
deze kunstschilder deel aan een groepstentoonstelling in de Pieter
Coecke-galerij te Aalst. Van 18 september tot 9 oktober exposeert
Karl Heeremans een dertigtal aquarellen, meestal van groot formeat, in galerij 'La Vigie' te Marseille. Hij opent hiermede , het tentoonstellingsseizoen van deze vooraanstaande galerij.
— Eric Heidbuchel verwierf de Veldeke-Leen-prijs, dit is de
hoogste literaire onderscheiding die in Limburg wordt uitgereikt
voor een dichtbundel. Hartelijk gefeliciteerd I
— Onder de titel 'Wasdom' schreef Maurice Gilliams in ,de reeks
'Cahiers van Deurle', een poetische monografie over de schilderglazenier-houtsnijder Jos Hendrickx.
— Tot 1 juni exposeerde Pierre Hendrix in de BP.-Building te
Antwerpen. Semen met Ria Hendrix, glazenierster, stelt Pierre
Hendrix van 11 tot 23 oktober tentoon in de Hendrik de Braekeleerstudio te Antwerpen.
— Van de Gentse kunstschilder Gerard Hermans werden onlangs
vier tekeningen aangekocht door het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Hiermee is het aantal tekeningen van
Gerard Hermans in het Prentenkabinet op twaalf gebracht.
— Op 28 en 29 juli stelde Julien Hermans schilderijen, tekeningen
en beeldhouwwerk tentoon in Essentho, in Duitsland.
— Van 24 mei tot 20 juni stelde Lode Herreman tentoon in Rally
St. Christophe te Deurle, van 19 juli tot 1 augustus in het stadhuis
te Oudenaarde. Van 23 augustus tot 4 september exposeert Lode
Herreman in de Geeraard-Davi&-Studio te Brugge.
Een kunstwerk van Theo Humblet werd aangeboden aan de winnears van de jeugdpaneelprijskamp in de Vlaamse T.V.
— Van 5 tot 22 september exposeert kunstschilder Renaat Ivens
in galerij 'Muldersvelden' te Luyksgestel bij Eindhoven.
— Op 6 en 13 oogst concerteerde het Angelakoor uit Mechelen,
o.l.v. Madeleine Jacobs, voor BRT.-1.
— Van 29 juni tot 27 juli stelde Mariette Jacops tentoon in galerij
'Driekoningen' te Wulveringem. Lia Timmermans sprak op de vernissage over de tentoongestelde werken.
— In de triennale van de Zuidelijke Nederlanden (Van Abbe Museum te Eindhoven) vertegenwoordigt Jos Jans de Limburgse kunst.
— Op 26 mei besprak Alin Janssens de Bisthoven het schilderij
'De H. Maagd met Maria-Magdalena', door de Meester van de
Ursulalegende, tijdens het programme 'Openbaar Kunstbezit' van
de Vlaamse T.V.
— Van 19 juli tot 10 oogst stelde Juul Keppens tentoon in de
Maurits Roelantszaal van het kasteel te Gaasbeek.
— Magda Kint exposeerde van 21 juni tot 4 juli in de Montrosezaal
van het Oostends Kursaal.

tentoon in de Martinushoeve te Zandvliet.
— Beeldhouwer Gust Kulche stelt van 13 september tot 5 oktober
tentoon in het museum Jules D'Hond-D'Haenens te Deurle, en van
11 tot 26 oktober in galerij Imago te Tielt.
— Gaby Landuyt zal van 9 tot 24 mei 1970 ihaar werken tentoonstellen in Chet Domein 'De Locht' te 'Duffel.
— Van 3 tot 17 augustus stelde kunstschilder Am. Laroy tentoon in
galerij 'De Hollemeersch' op de Kemmelberg te Dranouter.
— Etienne Le Compte stelt zijn werken tentoon in galerij 'Ter
Streep' te Oostende, en dit van 28 juni tot 14 september.
— Kunstschilder Henri Legein uit De Panne exposeerde van 13 tot
25 april in de Generale Galerij te Oostende, van 15 tot 31 juli in
het Casino-Kursaal te Middelkerke, en van 1 tot 15 augustus in
het Spaans Paviljoen te Veurne.
— Jean-Marie Legrand kondigt ons zijn komende tentoonstellingen
aan : driemanstentoonste!ling te Zandvliet van 6 tot 14 september;
van 20 februari tot 11 maart 1970 een twee-mans in galerij Waumans
te St.-Niklaas. Individueel stelt J.M. Legrand van 21 maart tot 14
april 1970 tentoon in de galerij Liebens te Mortsel. Tenslotte
neemt hij van 2 tot 14 mei 1970 deel aan een drie-manstentoonstelling in Studio De Braekeleer te Antwerpen. Van 14 tot 22 juni nam
Jean-Marie Legrand dee! aan een groepstentoonstelling, in het
Kasteel te Schoten.
— Op 29 juni werd Georges Leroy te De Pints igehuldigd naar aanleiding van zijn bekroning met ide Oostvlaamse Provinciale Prijs
voor Letterkunde 1968, waarvoor onze hartelijkste gelukwensen
De beeldhouwer Georges Leroy exposeerde van 13 ;uni tot 6 juli
in het Cultureel Centrum 'De Wielewaal' te Eke, van 19 juli tot
1 augustus te Oudenaarde in het Stadhuis, van 2 tot 8 augustus
in het Molenhuis te Bachte-Maria-Leerne.
— Van Lie kwamen bij Lannoo tienerkaarten van de pers, waarmee
men jarige tieners van alles kan toewensen. Binnenkort komen ook
uitnodigingen in twee kleuren voor kinderpartijtjes.
— Rita Lommee werkt mee met het kleinkunstheater 'Sjanteboetiek' dat, o.l.v. Jaak Vermeulen, iedere vrijdag op de proppen komt
in 'Keizershof', aan de Hopmarkt te Aalst.
Kunstschilder Jozef Lucas stelde van 24 tot en met 31 augustus
tentoon in bet Provinciaal Hof te Brugge.
Van 5 tot en met 14 september zal Jozef Lucas tentoonstellen in
de Raadszaal van het Stadhuis te Halle.
— Jacques Maertens concerteerde op 31 juli op het orgel van de
St.-Baafs-kathedraal te Gent.
— Het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges Maes concerteerde
o.m. op 8 en 28 juli voor BRT.-1 en BRT.-2.
— Van 23 mei tot en met 26 juni stelde Broeder Max tentoon in
galerij 'Artepik' te Lichtaart. De vernissage werd opgeluisterd met
een kleinkunstprogramma door Louis Verbeeck.
— Van 15 tot 30 september stelt Karel-Jan Melis tentoon in galerij
'Old Style' te Berchem en van 11 tot 23 december in de Gemeentelijke Feestzaal, Turnhoutsebaan, te Borgerhout.
— Jean Mil, de Oostendse fotograaf-cineast, die Luc Peires 'Environnement' filmde, dat vorig jaar in het Groeningemuseum te
Brugge werd tentoongesteld, oogstte nu weer succes met deze
film over een ruimtelijk kunstwerk, waarvan
at even opmerkelijke kunstfoto's had gemaakt.
De ongeveer vijftien minuten durende rolprent, voorzien van elektronische muziek, werd te Rotterdam gunstig onthaald door critic!
en belangstellenden. Voorstellingen te Groningen, Madrid en Rome
zijn eveneens voorzien.
- Jaklien Moerman illustreerde het boek 'Simon en de wondervlinder' waarin Marlette Vanhalewijn negen sprookjes vertelt. Deze
mooie sprookjesbundel verscheen bij Lannoo.
— Het atelier Monteyne-Minnebo exposeert van 13 september tot
1 oktober in Huize Geertrui te Vlassenbroek. Jan D'Haese leidde in.
Onder de titel 'Maskerade' stelde Antoon Mortier op 25, 26 en
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Generale Galerij
Galerij te Oostende.
Oostende.
in de
-— Op
21 juli
juli en op
op 17
17augustus
augustuswerden
werden composities
composities van
van Ghis/ain
Op 21
Ghislain
Pouseele doo.r
BRT.-1 igeprogrammeerd.
'geprogrammeerd.
door BRT.-1
-— Tijdens
Tijdens een
academische zitting
mei op
op het
het stadhuis
stadhuis te
te
een academische
zitting op
op 5
5 mei
Hasselt,
werd toondichter
toondichter Armand
Armand Preud'homme
Preud'homme in
de nationale
nationale
Hasselt, werd
in de
orde onderscheiden.
onderscheiden. Op
Op 22
22 juni
juni brachten
braohten de
deKempische
Kempischeschrijvers
sohrijvers
hulde
aan de
de65-jarige
65-jarige componist.
componist. Zijn
Zijn operette
operette 'Op
'Op de
depurperen
purperen
hulde aan
hei'
o.m. door
door radio
radio Boedapest
Boedapestworden
worden uitgezonden.
uitgezonden. Op
Op 11
11 juli
juli
hei' zal o.m.
programmeerden
omroepen Antwerpen
Antwerpen en
enWest-Vlaanderen
West-Vlaanderen
programmeerden de
de omroepen
werk
Preud'homme terwijl
'Langs de
de dijken'
dijken'
werk van Armand Preud'homme
terwijl zijn
zijn lied
lied 'Langs
opgenomen
werd op
op de
delangspeelplaat
langspeelplaat'Zondagachternoen',
'Zondagachternoen', uitgeuitgeopgenomen werd
geven bij
bij Eufoda.
Eufoda.
au'gustus programmeerde
programmeerde BRT.-3
BRT.-3 een
grote selektie
selektie uit
- Op
—
Op 30 augustus
een grote
operette 'Het
'Het meisje
meisje van
van Damme',
Damme', werk
werk van
van Emiel
Ernie! Ramoudt en
de operette
toondichter Willy
Willy Ostijn.
Ostijn.
-— Te Hamburg
Hamburg versoheen
monografie over
over Hé/ène
Helene Riedel, naar
verscheen een monografie
een tekst
tekst van
van Urbain
de Voorde.
Voorde. In
begin van
van dit
dit jaar
jaar
een
In het begin
Urbain Van
Van de
nam deze Brusselse
Brusselse kunstenares
kunstenares deel aan
aan de
de'Belgische
'Belgischeweek'
week' inin
nam
Noord~Duitse 'havenstad.
de Noord-Duitse
,havenstad.
Hé/ène
prijs 'Schaal
'Schaal van
van Merelbeke'
Merelbeke'
Helene Riedel werd
wend bekroond
bekroond met
met de
de prijs
voor haar
haar deelneming
deelneming aan
aande
detentoonstelling
tentoonstelling'D'Arte
''D'Arte Grafica'
Grafica' te
te
en voor
Ancona in
in Italie,
Italië, ontving
ontving zij de
de bronzen
bronzen medaille
medaille en
enerediploma's.
erediploma's.
Ancona
In
catalogusverscheen
verscheeneen
eenreproduktie
reproduktievan
vanhaar
haarwerk.
werk.
In de catalogus
- Zoals
jaarlijks in
in de
de zomer
zomer werkt
werkt de
de'graficus
graficus Karel
Roe/ants
Karel Roelants
Zoals jaarlijks
aan de
de Bloemenriviera
Bloemenriviera in
in Itali8,
Italië, waar
waar hij
hij reeds
reedseen
eenomvangrijke
omvangrijke
aan
produktie aan
stand gebracht,
gebracht, waar
waar hij
hij op
op
produktie
aan tekeningen
tekeningen heeft
heeft tot
tot stand
talrijke
en er
er voor
voor een
een aantal
aantal steden
stedenmonumenmonumentalrijke plaatsen
plaatsen expos.eert
exposeert en
tale werken
werken schept.
schept.
-— Composities
van Herman
Roelstraete werden
21 juli
juli door
door
Composities van
Herman Roelstraete
werden op
op 21
BRT.-2
gehore gebracht.
,gebraoht.
BRT.-2 ten
ten gehore
-— Van
juni tot
met 14
14 juli
juli exposeerde
exposeerde Werner
Van 28
28 juni
tot en met
in de
Werner Sarlet in
Stadsgalerij te
te Blankenberge.
Blankenberge.Letterkundige
Letterkundige Jack Verstappen
Verstappen verzorgde de
de inleiding.
inleÎding. Van
Van 8 tot
tot en
en met
met 21
21 augustus
augustus stelde
stelde Werner
zorgde
Sarlet tentoon
tentoon in
in Studio
Studio Jacobs,
Jacobs, te
teKnokke.
Knokke.
- Op
de nationale
nationale tentoonstelling
tentoonstelling van
van schilderijen,
schilderijen, foto's
foto's en
endia's,
dia's,
—
Op de
die van
van 31
31 mei
mei tot
tot8 8juni
juniplaatsvond
plaatsvond ininhet
hetCentraal
Centraal Station
Station te
te
die
Brussel,
werd het
hetwerk
werk'Ontmoeting'
'Ontmoeting' van
van Dick
Scha eken uit
uit
Brussel, werd
Dick Schaeken
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Kortrijk,
deprijs
prijs'M.
'M.Lambiotte'.
Lambiotte'.
Kortrijk,onderscheiden
onderscheiden met de
-— Op
15 juni
juni exposeerde
exposeerde Carl Schelkens
Sche/kens sohilderijenin
sohilderijen in de
Op 14
14 en
en 15
zaal
Nova te Schilde.
Schilde.
zaal Nova
-— In
Brugge, stelt
stelt Albert
Setols
In de
'de Korrekelder,
Korrekelder,Kraanplein,
Kraanplein,8,8, te
te Brugge,
Albert Setola
van
september tot
tot 16
16oktober
oktoberijzerplastieken,
ijzerplastieken, houtcomposities
houtcomposities
van 20 september
en schilderijen
schilderijen tentoon
tentoon (weekdagen:
(weekdagen:15-19
15-19u.;
u.;zondagen:
zondagen:10-12.30
10-12.30u.
u.
en
15-19 u.).
gelegenheid een
eenprachtige
prachtige
en 15-19
u.). De
De kunstenaar
kunstenaar gaf
gaf bij
bij deze gelegenheid
folder uit.
uit.
-— Jos
Fred Smith
Smith stelde
van 25
25 juli
juli tot
tot 88augustus
augustus tentoon
tentoon in
in
stelde van
Jos Fred
Studio
teKnokke-Zoute.
Knokke-Zoute.
Studio Jacobs
Jacobs te
-— Van
in galerij
galerij
Van 19
19 jUli
juli tot
tot 77 augustus
augustus stelde Gustaaf Sorel tentoon in
''Deining' Zeedijk,
Oostende.
Zeedijk, te Oostende.
-— Bij Heideland
van Guido
Staes: 'Jan
os de
Guido Staes
'Janos
de
, Heideland te
te Hasselt verscheen van
zigeunerjongen',
derde .deel
deel in
in een
eenreeks
reeksvan
vanvijf
vijfkinderboeken.
kinderboeken.
zigeunerjongen', als derde
- Aan Pol
Stas, ,veertig
jaar toneelregisseur,
toneelregisseur, werd
werdteteSt.-Truiden
St.-Truiden
Pol Stas,
veertig jaar
hulde
gebracht.
hulde gebracht.
-— Van
in de
Van 66 tot
tot en
en met 30 september stelt Etienne
Etienne Steel tentoon
tentoon in
Hostellerie
te Mol.
Mol.
Hostellerie 'Jagershof'
'Jagershof' te
-— Van
Casino te
Van 17
17 tot
tot 31
31 augustus
augustus exposeerde
exposeerde Jin
Jin Stragier in
in het Casino
Blankenberge.
- Kunstschilder Yvan
van 14
14tot
tot 26
26 augustus
augustus tentoon
tentoon
Yvan Struys stelde van
in
Boerenkrijgschuur van
Abdij te
te Averbode.
Averbode.
in de Boerenkrijgschuur
van de
de Abdij
- Joris
Sustronck regisseerde het
,het 'Zwevegems
'Zwevegems Jeugdteater',
Jeugdteater', dat
dat
Joris Sustronck
laureaat
in het
het Provinciaal
Provinciaal Toneeltornooi
Toneeltornooi 2de
2de categorie.
categorie. Op
Op
laureaat werd
werd in
30
april leidde Joris
Waregem een namiddag
namiddag voor
voor de
30 april
Joris Sustronck te
te Waregem
gepensioneerden
op 99juli
juli coordineerde
coördineerdehij
hijde
deelf-juli-viering
elf-juli-viering te
te
gepensioneerden en op
Zwevegem,
juli te Marke
Marke zelf
zelf acteerde.
acteerde. Op
Op 16
16mei
mei
Zwevegem, terwijl
terwiji hij
hij op
op 12 juli
had
Sustronck in
de Kortrijkse
Kortrijkse stadsschouwburg
stadsschouwburg de
de kunstkunsthad Joris
Joris Sustronck
in de
avond
'Perpetuum Mobile'
eenprogramma
programma verzorgd
verzorgd door
door
avond 'Perpetuum
Mobile' geleid, een
'Siniko',
parascolaire sportsport- en
encultuurvereniging
cultuurvereniging van
van het
hetSt.-NiSt.-Ni'Siniko', de
de parascolaire
klaasinstituut te
teKortrijk.
Kortrijk.
-— Op
juni vertolkte
vertolkte organist
o~ganist Jozef Swinnen
Swinnen werk
Lode de
werk van
van Lode
Op 30 juni
Vooht
BRT 1.
Vocht voor BRT
-— Op
juni ontving
ontving Christine
Teller, in
auditorium van
Op 27 juni
Christine Teller,
in het auditorium
van de
Koninklijke
prijs van
van de Bell
Bell Telephone
Telephone
KoninklijkeAcademie
Academiete
te Antwerpen,
Antwerpen, de
de prijs
Mfg.Co.
Hartelijkste gelukwensen
gelukwensen!
Mfg.0°. Hartelijkste
I
-— Van D.
Turkry verscheen,
bij de
de Nederlandse
Nederlandse Boekhandel
Boekhandel te
te
D. Turkry
verscheen, bij
Antwerpen,
werk 'Staalkaart'.
'Staalkaart'.
Antwerpen, het werk
-— Van Luc
bij de 'Editions
'Editions de
Belle sans
Luc Van
Van Brabant verscheen bij
de la Belle
Sy'
Koksijde een derde
derde boek
boek over
overLouise
LouiseLabe
Labé :: 'Presence
'Présence de
de
Sy' te Koksijde
Louise
C09ur
l'09uvre
Clément
Marot'.Tegelijkertijd
Tegelijkertijd
Louise LaM
Labe au cur
dede
('oeuvre
dede
Clement
Marot'.
worden
vooruitzicht gesteld:
vierde boek
boek over
over de
dedichdiohworden in
in het vooruitzicht
gesteld : een vierde
teres en
en twee
twee werken
werken over
overVillon.
Villon.
-— Van
Camp verscheen
bij het
het
Van jeugdschrijver Gaston
Gaston Van
Van Camp
verscheen zopas bij
Davidsfonds
Boeketboekvoor
voorde
deJeugd'.
Jeugd'.Voor
Voor
Davidsfonds te Leuven 'Het Bonte Boeketboek
begin
wordt het
Bonte Boeketboek
Boeketboekaangekondigd
aangekondigdmet
met
begin 1970 wordt
het tweede Bonte
teksten over
over !Lichtlucht- en
en ruimtevaart.
ruimtevaart. Het
HetFonteintje-Heideland
Fonteintje-Heideland publipubliceert van
van Gaston
jeugdroman 'Ik
'Ik spuw
,die boot',
boot',
Gaston Van
Van Camp de jeugdroman
spuw op die
gesitueerd in
in Griekenland.
Griekenland.
-— Bij
de podzie'
poëzie'teteLier
Lierverscheen
versoheen'Ontluistering',
'Ontluistering.',
Bij 'De
'De Bladen
Bladen voor de
een bundel
bundel van
van elf
elf gedichten
gediohten van
van Marcel
Marcel Leemans.
Leemans. Frank-Ivo
Van
Prank-Ivo Van
Damme maakte
houtsnede. Men
Men kan
kan deze
dezeuituitmaakte bij
bij elk
elk gedicht
gedicht een houtsnede.
gave bestellen
bestellen door
door storting
stortin'g van
van 125
125 fr.
fr. (+
(+6 6fr.fr.verzendingskosten)
verzendingskosten)
op
p.r. 52.18.23
52.18.23 van
van Frank-Ivo
Van Damme,
Damme, St.-Lucaslaan,
22,
op p.r.
Frank-Ivo Van
St.-Lucaslaan, 22,
Ekeren
Ekeren 2.
-— Jan
Van de Kerckhove
Kerckhove uit
Kortrijk mocht
tentoonJan Van
uit Kortrijk
mocht zich
zich voor zijn tentoonstelling
kursaal te Oostende
Oostende o.m.
o.m. in
inde
debelangstelling
belangstelling van
van
stelling in
in het kursaal
Prinses
Paola verheugen.
verheugen.
Prinses Paola
beiaa~dier Gaston
den Bergh
Bergh we'rden
- Composities
Composities van beiaardier
Gaston Van
Van den
werden op
27 augustus
augustus door
door BRT.-1
BRT.-1 geprogrammeerd.
geprogrammeerd.
', De minnaars
-— 'De
minnaars van
nieuw toneelstuk
toneelstuk van
van de
de
van Cleopatra'
Cleopatra'isis een nieuw
hand
Van den
den Bogaerde.
Bogaerde. De
creatie ervan
ervan gaat
gaat door
door
hand van Jacques
Jacques Van
De creatie
op 28 november
november 1969
1969 in
feestzaal "De
"De Glide"
Gilde" te
te Bissegem.
Bissegem. Een
Een
in de feestzaal
tweede opvoering
opvoering heeft
heeft plaats,
plaats, in
in dezelfde
dezelfdezaal,
zaal,op
op30
30november.
november.
-— Kunstschilder André
Vanderhaeghe uit
leper behaalde
behaalde op het
het
Andre Vanderhaeghe
uit leper
'2e Salon
Salon International
International de
Charleroi 1969'
1969' de
de zilveren
zilveren medaille
medaille met
met
de Charleroi

diploma voor zijn twee werken 'Het Vrouwelijk' en 'De Bloemenrots'.
Ook werci hem de zilveren meda:ille met diploma toegekend door
het Centro Studi E Scambi (Unesco) te Rome. Andre Vanderhaeghe
werd opgenomen als lid van de 'Haute Academie Internationale de
Lutece a Paris' en werd aangeduid als afgevaardigde voor WestVlaanderen van de 'International Arts Guild' te Monte Carlo. Belangstellenden, die wensen toe te treden, kunnen zich schriftelijk
tot genoemde kunstschilder wenden op het adres : Veemarkt 5 te
leper. Men gelieve steeds een curriculum vitae ,bij te voegen.
— Bij de uitgeverij Brem te Zonhoven verscheen een map 'Figuren
uit bet grafisch werk van Robert Vandereycken'.
— Kleinkunstenaar en regisseur Guido Van der Meersch verleende
zijn medewerking aan a.m. de Jef Van Hoof- en Cyriel Verschaevehulde te Roesbrugge-Haringe, op 29 juni en aan het Limburgs
Sporenfeest op 26 juli.
— Van 19 augustus tot en met 7 september maakte Antoon Vander
Plaetse een trip doorheen Amerika. In verschillende steden van de
V.S. droeg hij voor uit het werk van Gezelle, Streuvels en Van
Ostayen. Op 31 augustus werd hij te Moline door 4.000 aanwezigen
beluisterd. Tot 'besluit van zijn succesrijke rondreis droeg de 65jarige declamator voor in de New Yorkse Club te New Yersey en
in ihet ambassadegebouw te Washington.
Benevens met deze overzeese trip komt Antoon Vander Plaetse
nog in de actualiteit met een nieuw boek dat, onder de titel 'Van
horen zeggen', aforismen en citaten uit eigen werk bevat.
— Remi Van Duyn regisseerde op 29 juni de IJzerbedevaart te
Diksmuide tot een veelzijdig kijkspel en een treffende dodenhulde.
— Op 5 juni concerteerde in de St.-Laurentiuskerk te Lokeren het
Lokers Kamerorkest o.l.v. Jo Van Eetvelde. In mei werd zijn compositie voor beiaard 'Variaties en Fugato op Daar zat een sneeuwwit vogeltje' , bekroond door de Nederlandse Klokkenspelvereniging,
in een prijsvraag, uitgeschreven ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de vereniging.
— Van 27 juni tot 13 juli exposeerde Frans Van Giel in Relax,
Lichtaartsebaan te Kasterlee.

— Roland Vanhaecke exposeerde van 18 juli tot en met 3 augustus
in galerij Brusselle te Brugge. Walter Haesaert verzorgde de inleiding.

— Guy Van Hoof Ieidcfe op 6 september de tentoonstelling van
Gastmans, Legrand en Toebente in, die plaatsvond in de St. Martinushoeve te Zandvliet.

— Jos Van Houdt stelde van 5 tot en met 17 juli tentoon in de
Boerenkrijgschuur van de Tongerlose Abdij en tot 14 augustus in
het Restaurant Chambord.
— Van 27 september tot einde oktober exposeert Renaat Van
Mieghem in de Maurice Roelantszaal in het Kasteel van Gaasbeek.
— Tot 1 juni exposeerde Vital Van Puyenbroeck in de B.P.-Building, Jan Van Ryswyklaan te Antwerpen.
— B.R.T. West-Vlaanderen zond op 2 september ,het hoorspel
'Cobra' uit, geschreven door Julien Van Remoortere. Bij Van In,
Lier, verschijnt van dezelfde auteur eerlang het derde Tom Doloboek 'Operatie Snoekbaars', de nummers vier en vijf ('Pas op voor
de kikvors !' en 'Breng hem levend terug') zijn ter perse : in dit
najaar komt ook 'Het sprekend geweer' van de pers, terwijl Lannoo
zorgt voor een schitterende uitgave van 'De Postbode van Liefhuizen'. In het Zuidafrikaans 'Tydskrif vir Letterkunde' zullen in de
komende maanden een aantal verhalen van Julien Van Remoortere
gepubliceerd worden, o.m. 'Hier komt het niet', 'De Zoon', 'De
Kinderen' en wellicht ook 'De Vuist'. Momenteel bereidt hij ook
een aantal nieuwe opvoeringen voor van het literair cabaretprogramma 'Met een Muze op schoot', o.m. te Menen (4 okt.) en andermaal Oostende (16 jan.).
— Bij Desclee De Brouwer te Brugge verscheen 'Flash-Back'. Het
boek bevat 125 foto's van Roger Vansevenant en poetische teksten
van de dichteres Guyomar. Gedichten en foto's zijn den, hoewel ze
niet terzelfder tijd, noch opzettelijk, noch in functie van elkaar zijn

ontstaan.

— Ren6 Van Streels, stadsbeiaardier van de St.-Quirinuskathedraal
te Hasselt concerteerde op 5 juli te Tongeren, op 17, 20 en 24 juli
te Genk en op 23 augustus te Oostende.
— Op 6 augustus concerteerde het Westvlaams Orkest o.l.v. Dirk
Varendonck voor BRT.-2.
— 'Triptiek', een compositie van August Verbesselt, werd op 20
juli ,door BRT.-3 geprogrammeerd.
— Tot 6 juli exposeerde Maurits Verbist in ,het Cultureel Centrum
van de Abdij te Affligem.
— Tijdens de maand juni exposeerde Andre Vereecken in galerij
Waumans te St.-Niklaas.
— ',Die Afrikaanse Volkslied' van wijlen Renaat Veremans werd
opgenomen op L.P. en bij Eufoda uitgegeven. 'De vijf blijde mysteries', een oratorium in vijf delen van Renaat Veremans, werd op
O.L.Vrouw-Hemelvaartdag door BRT.-3 uitgezonden.
— Van 8 tot 17 augustus exposeerde Renaat Veris in de gemeentelijke Jongensschool te Brussel.
— Van Valentin Vermeersch, adjunct-conservator van de Stedelijke
Musea te Brugge, verscheen bij Desclee De Brouwer te Brugge het
eerste deel van een serie boeken, getiteld 'Brugges Kunstbezit'.
Hierin wordt het rijke artistieke bezit van een van de mooiste
Europese steden voorgesteld en besproken. In Deel I werd een
selektie van 50 kunstwerken uit Brugge gemaakt, waaronder een
aantal minder bekende stukken.
— Van 5 tot 17 juli stelde Antoon Vermeylen glasramen, ontwerpen
en grafisch werk tentoon in de zaal 'Trefpunt' te Blankenberge.
— Op 11 juli ging in de galerij Konvent, Begijnhof te Lier, de vernissage door van een tentoonstelling van werken van een twaalftal
leden van , de Koninklijke Lierse Fotokiub. Frans Verstreken hield
de openingstoespraak, waarin hij de wisselwerking onderstreepte
tussen fotografie, schilderkunst en grafiek. Voor 'Tip-top'-jeugduitzending van ide Vlaamse TV. op 23 april, die in het teken stored van
'Heel de stad Lier' schreef Frans Verstreken het scenario en de
bindteksten.
— 'Dag mens' is de titel van een boekje van de hand van Jan Veulemans, waarin we de neerslag vinden van zijn lectuur van bekende
romanschrijvers uit het buitenland. 'Dag mens', verscheen bij Van
In te Lier.
— Op 27 augustus concerteerde beiaardier Frans Vos tijdens het
'Volksconcert' van BRT.-1.
— Het historische Brugge herleefde tijdens de 'Reiefeesten' die
van 13 augustus of plaatsvonden. De uitwerking berustte bij Frans
Vroman, regisseur van de niet minder bekende Bruegelstoet te
Wingene.
— Van 24 mei tot en met 12 juni stelde Piet Waelkens tentoon in de
galerij 'De zeven heerlijkheden' te Mol.
— Beiaardier Andre Wagemans verleende zijn medewerking aan
de volksconcerten, die op 20 juli en 3 en 15 oogst door BRT.-1
werken uitgezonden.
— De naar Duisburg uitgeweken Limburger Mathieu Wassenberg
(ps. Maio) werd onderscheiden in de wedstrijd van 'Jong Belgische
Schilderkunst'. ,Hartelijke ,gelukwensen !
— In het zomernummer van VWS-cahiers, bibliotheek van de Westvlaamse letteren, verscheen 'De Boodschap', een kort verhaal van
Staf Weyts. 'VWS-cahiers' worden uitgegeven door de Vereniging
van Westvlaamse Sohrijvers, staan onder redactie van Raf Seys,
'De Rumberg', Ringlaan te Koekelare en kunnen per abonnement
(100 fr. per jaar) bekomen warden.
— Van 31 mei tot 25 juni nam Frans Wijnants deel aan de kunstambachttentoonstelling der Negen Provincien, te Hasselt. Van 5 juli
tot 1 augustus stelde hij tentoon in het Maison de la Culture to
Namen. In juli en augustus nam Frans Wijnants tenslotte ,deel aan
de Lieryade, in het Stadspark te Lier.
— Van pater Norbert Wildiers verscheen, bij Patmos to Antwerpen,
het boek 'De Kerk in de wereld van morgen'.
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— Het gedenkteken dat to Gistel werd onthuld in herinnering aan
dokter en dichter Eugeen Van Oye, was het werk van beeldhouwer

Lode Willaert.
— Van 18 tot 23 augustus leidde Juliaan Wilmots te Diepenbeek
de studieweek over Italiaanse en Engelse Barokmuziek.
— Van 16 tot 31 augustus exposeerde beeldhouwster Joke Wolda
in het Stadhuis te Oudenaarde.
— Bij de uitgeverij Brem to Zonhoven verscheen de farde : 'Uit
het grafisch werk van Humberto Wouters', waarin 10 reprodukties
(7 etsen en 3 monotypes), genummerd en gehandtekend door de
artist, zijn opgenomen. Men kan bestellen door starting van 230 fr.
op p.r. 1406.59 van de voormelde uitgeverij.
— Jos Wuytack, leraar muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut
en aan het conservatorium te Tilburg, word door het Franse ministerie voor culturele taken aangeduid om in verschillende steden
van Frankrijk aan jonge musicologen te leden hoe zij de muziek
tot het kind moeten brengen. Tijdens het jongste congres, dat in
Parijs werd gehouden door de International Society of Musical
Education, demonstreerde Jos Wuytack een ophefmakende en
algemeen ,gewaardeerde methode. Als erfprins van Carl Orff was
Jos Wuytack de eerste die Orff in Italie bracht. Hij , doceerde In
Athene en in Lissabon en gaf voordrachten in Noord- en WiestAfrika. De Portugese radio wijd, de een uitzending aan de sensationele Vlaming toen hij er doceerde. Met Kerstmis 1968 werd te
Londen in Queens Hall een concert gegeven met slechts twee
componisten en uitvoerders : Benjamin Britten en Jos Wuytack
met zijn 'Geboorte van de Heer Jezus'.

mummismommi
Kunstecho's
AALST
Het koor Cantate Domino van het St.-Maartenscollege trad op 211/5
op in de St-Martinuskerk, samen met het Belgisch Kamerorkest,
o.l.v. G. Maes, met een hoogstaand Geestelijk Avondconcert.
De podzieprijsvraag van het literair maandschrift 'Nieuwe Stemmen'
(redactiesecr.: F. Van der Poorten, Merestraat 141, Aalst) kende
een buitengewoon succes. Niet minder dan 301 inzenders stuurden
om en bij de 1500 gedichten ter' beoordeling in ! Dit jaar, waarin
een kwarteeuw 'Nieuwe Stemmen' gevierd wordt, werd de podzieprijsvraag begiftigd met 25.000 fr. prijzen, die als volgt werden
toegekend :
Walter Haesaert (Tielt), ontvangt de prijs van 10.000 fr. voor zijn
gedichten 'Koudbloedig', 'En de man draagt in een glazen stoip',
'Doorborend de waarheid' en 'Als een brug van ijs en ijzer'.
Gust Vermeille (Heist-aan-Zee) bekomt 5.000 fr. voor zijn gedicht
'Nachtelijk hemellichaam'.
Fernand Bonneure (St.-Michiels), bekomt 4.000 fr. voor 'September'
en 'De zeven letters'.
Bij de jongeren werden Luk van Immerseel (3.000 fr.), Dirk Desmadryl (2.000 fr.), Elfriede Dumoulin en Lutgart Debroey (elk 500 fr.)
bekroond.
De jury werd voorgezeten door hoofdredacteur A. Van den Daele
en bestond verder uit Albert de Longie, J. Marijnen, R. Van de
Moortel, J. Veulemans, leden, en F. Van der Poorten, secretaris.

ANCONA (Italie)
De 30 Biennale delle Regioni bracht de bekroning van verscheidene
leden van het Kunstenaarsverbond; er waren 600 deelnemende
grafici uit diverse landen.
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Wim Van Remortel (Beveren-Waas) : een der 5 prijzen.
— Yvonne Guns (Borgerhout) : 'medallic) en diploma met onderschelding.
— Robert Wuytack (Borgerhout) medaille en diploma met eery.
vermelding.
— Roland Vandenbussche (Schoten) : gouden medaille voor schilderkunst.

ANTWERPEN
De Kon. VI. Opera herneemt het nieuw operaseizoen , op 13 september, o.l.v. Renaat Verbruggen. Op het program , ma zijn o.m. voorzien : Liefdelied (Jan Blockx), Breugelkermis (M. Belloy 3H. Kennes),
Don Carlos, Rozenkavalier (Op. v. Aken), Der Evangelimann (Kienzl),
Fidelio, Orpheus (Gluck), Drie harten in driekwart maat, Tristan en
Isolde, L'apera d'Artan (G. Becaud, Opera de Wallonie), Rose- ,Marie,
Een liefdebrief van Lord Byron (Banfield), La Boheme, Griekse
passie (Martinu), Verkoahte bruld (Smetana), Romeo en Julia
(Gounod), Lustige Boer (Leo Fall), Lanceloot en Sanderien (Veremans). De opera treedt ook op buiten Antwerpen o.a. te Luik en to
Aken, to Oostende, Osaka en Parijs evenals in do Munt.
Het Kon. VI. Conservatorium hield zijn openbare wedstrijden van
12 juni tot 3 juli, met o.m. 'De knecht van twee imeesters' op 18
juni in de KNS. Het organiseert bovendien de tweejaarlijkse nationals Orgelwedstrijd 'Alex Paepen', die open staat voor organisten
(Vpr. orgel , Belg. Conserv.) on orgelleraars van Conservatoria. Inschr. vottor 1V11 : Dir. K.V. Cons., ,Desguinlei 25. Prijzen van 50.000,
20.000 en 7.500 fr.
Mevr. J. Van Santvoort on de heren J. Alpaerts, J. Remes en M.
Slootmaeckers gingen op rust en werden op 291/5 tijdens een
Scherzo-avond gehuldigd (realisatie van Paul Celis on R. Verelst.)
De Antwerpse Beiaardconcerten werden dit jaar verjongd on gingen
door van 16 juni tot 15 september. De 'Vrienden van de beiaard'
gaven bij doze gelegenheid een verzorgde programmabrochure
uit. Van Antwerpse zijde word medegewerkt door de jonge nieuwe
sta, dsbeiaardier Jo Haazen, het Antwerps Thebaans Kwartet o.l.v.
Marc Wuyts en het Koperensemble Theo Mertens.
Het Reizend Volkstheater bracht in het Rubenshuis, van 19 tot 28
juli, 'Veel drukte om niets' van Shakespeare, in regie van Rik
Jacobs.
Het Sterckshot is vanaf dit seizoen gratis toegankelijk voor jeugdbewegingen en -verenigingen, op voorafgaandelijke aanvraag.
Speciale tentoonstellingen van de fotograaf Heinz Hajek-Halke
(31/5-6/7) en Chinees porselein (28/6-17/8).
Op 29 september wordt de nieuwe 'Cofena-cyclus' ingezet met het
Requiem van Berlioz, waaraan, naast het versterkt symfonie-orkest
van Radio Praag, niet minder dan vijf koorgroepen zullen meewerken, ander de leiding van Siegfried Heinrich.
Op 28 oktober volgt dan het Antwerps debuut van de Duitse Bachsolisten. Op 18 november treedt het Frans kamerorkest op van
J.F. Pailland met partituren van Sradella, Purcell, Tarelli, Debussy
e.a. Op 2 februari komt het Stuttgarter Kammerorchester met werk
van Haydn, Pergolesi, Respighi, R. Strauss on Britten. Op het groot
symfonisch plan geeft het Concertgebouw on ,der de leiding van
Eugene Ormandy op 2 december een auditie van Berlioz' Carnaval
Romain, Sibelius' 7de symfonie, de Prelude a l'apres-midi d'un
fauna van Debussy en de Pijnbomen van Rome van Respighi. Ten
slotte dirigeert Wolfgang Sawalich het N.O.B.-ensemble voor de
Manfred-ouverture van Schumann, de Praagse Symfonie van Mozart
on de 1ste symfonie van Sjostakovitsj.
De Triennale der Zuidelilke Nederlanden werd gehouden in het
Kon. Museum van 1V6 tot 13/7. Zij wordt ook to Eindhoven , in het
van Abbemuseum getoond. Het Antwerps Museum organiseerde
verder ook nog een tentoonstelling, gewijd aan de Italiaanse beeld-
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EEKLO
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een zangzangin de Opera
avond
Evelyne Lear,
Lear, het symfonieorkest
symfonieorkest van
Luik, de Deutsche
Oeutsche
avond Evelyne
van Luik,
am Rhein,
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het Belgisch
BelgischKamerorkest;
Kamerorkest;
in de Sint-Baafsabdij
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in de kathedraal
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sohraegen
en de
deWiener
WienerPhilharmoniker;
Philharmoniker;
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— in het Gravensteen : het Alariusensemble;
— in de Troonzaal : 'het Belgisch Kamerorkest;
— in het kerkje van Afsnee : het Koor Cantate.

Het Festival van het Nederlandstalig Amateurstoneel ging door in
de K.N.S., van 19 tot 27 juli.

Een Forumprijs voor Grafiek werd verbonden aan de expositie voor
grafisch werk, op initiatief van de Vereniging voor het Museum
voor hedendaagse kunst (20.000 fr.) en is voorbehouden aan kunstenaars beneden de 40 jaar. De prijs wordt uitgereikt bij de opening
van de tentoonstelling op 17 oktober; ide expo loopt tot 23 november.

Het Gents jeugdtheater 'ging van start op 12 mei in de Koninklijke
Opera, o.l.v. Hugo Van ider Cruyssen (Forelstraat 9). Op dit adres
kunnen alle inlichtingen bekomen worden voor het volgerid seizoen.

Idee, een nieuw kunstmagazine, kwam vOOr enkele weken van de
pers. Inlichtingen : A. Van Wiemeersch, Bisdomkaai, 7.

GISTEL
Eugeen Van Oye werd gehuldigd door een monument van de Gistelse beeldhouwer Willaert, op initiatief van een plaatselijk comite en
van de V.T.B.

HASSELT
De Bestendige 'Deputatie van de Provincie Limburg heeft een Limburgse Raad voor Cultuur opgericht, die uit de volgende Commis-

gelukwensen aan deze troubadour, die den van onze meest verdienstelijke kleinkunstenaars is.
Een Festival voor Jeugdorkesten igaat door van 10 tot 20/8, in samenwerking met Rad. Luxemburg.
Het Davidsfonds huldigde haar aftredende voorzitter dhr. A. Walgrave, die opgevolgd werd door dhr. G. Callant, die als secretaris
door dhr. W. Ruttens wordt vervangen. DF-Heist deed in het verleden grote inspanningen voor de VI. cultuur en kunst aan de kust.

HEIST-OP-DEN-BERG
Cuftuurcentrum Hnita zette in de jongste maanden zijn activiteiten
voort met o.m. tentoonstellingen en Hnita-Jazzmeeting 1969.

HEVERLEE
Eduard Amter overleed op 3 juli. Ons medelid schreef een aantal
verdienstelijke jeugdverhalen en toneelstukken, maar verwierf vooral bekendheid om zijn activiteit als hoofdsecretaris van het Davidsfonds. Aan deze taak wijdde hij het beste van zijn krachten gedurende meer dan veertig jaar; zijn verdiensten zijn onschatbaar.
'Vlaanderen' zal hierop terugkomen in een 'In memoriam Eduard
Amter', dat in december zal verschijnen in het Jaarboeknummer.
De abdij van Park hield begin juni een tweede 'Open Door', waarbij
de prachtige kunstschatten van het Abdij-patrimonium voor iedereen toegankelijk werden gesteld.

sies is sarnengesteld :

HILVARENBEEK

— Commissie Schone Kunsten, Commissie Sociaal-Cultureel Vormingswerk, Commissie Jeugdbeleid, Commissie , Muziek, Commissie
Toneel, Letterkunde en Geschiedenis, Commissie Bibliotheken en
Commissie Onderwijs & Cultuur.

De 23s' Grootkempense Kultuurdagen brachten een Van Duinker-

De Algemene Raad vergaderde een eerste maal op 30 mei. Hij bestaat uit 69 Ieden, zoals door , gedeputeerde R. Smeets verklaard
werd in een persconferentie in domein Bokrijk, waarin hij , het algemeen cultureel beleid van de provincie toelichtte.
In de Tijdspiegel-reeks verschijnen dit jaar drie monografieen :
Neeroeteren, Aide Biezen, Lommel en wellicht nog een vierde over
de Voerstreek.
De Research-Group heeft een derde map zeefdrukken kiaar.
De Vereniging van Limburgse Schrijvers organiseerde een kleine
Limburgvaart op 21 juli in Nederlands Limburg, voornamelijk gewijd aan het Kasteel Hoensbroek, waar Bertus Aafjes verblijft.
De tentoonstelling Bruegel de Oude, samengesteld door het Nat.
Bruegelcornite., wordt, in samenwerking met , de Prov. Cultuurdienst,
geexposeerd in het Begijnhof (23/8-14/9).

HEIST
De 12d0 Heistse Poezieprlls werd 7 juni uitgereikt aan Albert Bontridder. Er waren 507 inzendingen. Rita Lommee en Julien Schoenaerts luisterden de plechtigheid op met voordracht, gecommenteerd door Andre Demedts. Jos Deroose was secretaris van jury en
inrichtingscomite. Poetische vraaggesprekken met o.m. Hubert Van
Herreweghen en Gust Vermeille kwamen eveneens voor op het programma. Een eervolle vermelding ging naar Anne Dellart.
De Achtste Cartoonale is toegankelijk van 24 juni tot 19 juli en van
31 juli tot 30 oogst. Walter Leeman( Walt) kreeg de prijzen voor de
tijdkritische tekening, Jef Hendrickx (Aat) voor de karikatuur, de
Japanner Kuri voor de Gebruiksgrafiek.
Een tentoonstelling van Bladen van de Grafiek en Alidor-Pil retrospectieven werden aan de Cartoonale toegevoegd. Ook het publiek
zal, zoals vroeger, een prijs toekennen.

Lach een lied werd dit jaar gewonnen door Miel Cools. Hartelijke

ken-hulde, waarbij een monument werd onthuld door Mevrouw Asselberghs op het Vrijthof. Professor Jose Aerts en Emiel van Hemeldonck belichtten zijn betekenis. De wedstrijd voor literatuur der gegemeente kreeg als laureaten C. Verhoeven en J. Vogelaar.

HOVE
De leraars van het 'Tekenatelier Hove' exposeerden van 28/6 of :
L. Somers, M. Duval, H. Dox, R. De Bruyn, J. Wouters, H. Goeyvaerts, A. Vermeylen, H. Heyens, R. Vandervorst, W. Schiltz, J. van
Eggermont, P. Pauwels.

IEPER
De Beiaardconcerten gaan in de zomermaanden door gedurende
de weekeinden en worden gehouden op de moderne beiaard van
de Halle (tot in oktober).

KASTERLEE
Kastival 1969 was hoofdzakelijk een wedstrijd tussen bekende en
minder bekende jazz-orkesten. Ook werd igepoogd het Vlaamse
lied aan de beurt to brengen, evenals de 'zingende kerk' met een
originele mis. Enkele grote namen uit de jazzwereld stonden op het
program ma.

KNOKKE
Een kleine Rembrandt-Tentoonstelling werd op 12 juli geopend door
burgemeester Dr. Eug. Mattelaer, in de Raadszaal van het stadhuis.

KORTRIJK
De Kon. Academie exposeerde leerlingenwerk van 22/6 tot 7V7, o.l.v.
Directeur Drs. H. Gellynck. Een mooie brochure werd bij , deze
gelegenheid uitgegeven.
De Kortrijkse Cultuurraad wordt, op voorstel van stadsadviseur
Bert de Wilde, heringericht en krijgt nieuwe statuten.

261

LEUVEN

NEERPELT

Het Festival van Vlaanderen brengt een aantal concerten in de
St.-Pieterskerk o.a. met I virtuosi di Roma, de Glyndebourne Festival Opera, de Brugse Cantores.

Een wedstrijd wordt uitgeschreven voor het ontwerpen van een embleem voor het Provinciaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk, Dommelhof. Het Centrum is een ontmoetingshuis waar
de plaatselijke culturele verenigingen de nodige infrastructuur Olden. Het beoogt , 00k de kadervorming voor sociaal-cultureel vormingswerk. Het embleem moet dienen zowel voor briefhoofden als
voor aanplakbrieven, uitnodigingen, folders, enz. Alle in Limburg geboren of wonende kunstenaars mogen imeedingen. Ontwerpen insturen voor 20/9/1969 aan de Prov. Commissie voor Kunstambachten, Dr. Willemsstraat, 23, te Hasselt. Prijs van 5.000 fr. en twee
premies van 1.000 fr.

LIER
Het Timmermans-Opsomerhuis kreeg bij gelegenheid van de 25"e
verjaring van zijn overlijden een Lode Van Boeckelzaal, die werken
van en herinneringen aan de ibekende kunstsmid samenbrengt.
Dr. Laporta werd bij de vijftigste verjaardag van zijn overlijden herdacht. Ook Renaat Veremans, wiens Mis in de St.-Gummaruskerk
werd uitgevoerd, wend bij dit herdenken betrokken.
Het Lierse belfort bestaat 600 jaar (1369 - 1969).
Bood deze , herdenking niet een enige gelegenheid om een overzicht te brengen van d'e opkomst en bloei van de belforten ?
In de tentoonstelling, welke plaats heeft in bet Stedelijk Museum,
Florent Van Cauwenberghstraat te Lier, van 6/9 tot 19/10 e.k., vindt
U een overzicht van de belangrijkste belforten van Belgie.
Naast schilderijen van oude meesters en etsen, gravuren en litho's
worden ook originele vrijheidskeuren, keurenkoffers en andere
voorwerpen, eigen aan de belforten, getoond.
Deze merkwaardige tentoonstelling is alle dagen geopend, behalve
de woens- en vrijdag, van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur.

LOKEREN
De Lokerse prijs voor schilderkunst werd toegekend aan Greta de
Poter voor 'Beestjes'. iDe tweede prijs ging naar Alfred van Eetvelde, gevolgd door Willem van Bogaert, Willy Janssens en Frans
Van Kerckhove. Eervolle vermeldingen : Theo De Wilde, Antoon
De Borger en Etienne Wittoeck. Hartelijke gelukwensen.

MECHELEN
Het Fauvisme in de Europese Kunst brengt werken van Matisse,
Derain, Vlaminck, Braque, Dufy, Friesz, Marquet, Signac, Van Dongen, Jawlensky, Kandinsky, Kirchner, Macke, Marc, Pechstein,
Schmidt-Rottluff, Nolde, Munch, Kupka, Vasary, M. Smith, Mondriaan, Wouters, Gauguin, Ensor, e.a.
De betiteling van het geheel imet de naam 'Fauvisme' wijst op een
typisch Franse visie van de hedendaagse kunst. Gezien de ruimheid,
aan de term 'fauvisme' gegeven door de inrichters, vraagt men zich
of waarom ibv. een Rouault ontbreekt (14/9-16V11).
De Beiaardschool Jef Denijn houdt dit jaar twee intern. wedstrijden:
— e'en voor beiaardcompositie op oud volkslied : 5 prijzen voor
46.000 fr.;
— een voor beste vertolking van opgelegde stukken : twee prijzen
van 4.000 fr. (28/8).

NIEUWPOORT
Aquarel en gouache, tentoonstelling van het Ministerie van Cultuur,
werd ook van 10 tot 31 oogst te Nieuwpoort gebracht in het toeristisch paviljoen.

OOSTENDE
De Europa-prijs voor schilderkunst werd toegekend aan de Nederlander Bram Bogart (100.000 fr.). De tweede en derde prijzen gingen naar de Zwitser Max Marti en de Gentenaar Raoul De Keyzer.
Van de 541 deelnemers werden er 90 weerhouden voor een tentoonstelling in het kursaal van 21/6 tot 20/7.

Private collecties aan de kunst werden op initiatief van de Vlaamse
Klub Kust en van E.H. Jan Ghekiere tentoongesteld in het kursaal,
van 2 tot 30/8. Zij were geopend door burg. Piers en Voorzitter
Bert Verhaegen en kreeg grote belangstelling, in tegenstelling tot
de tentoonstelling van de Europaprijs, die voorafging. De verzorgde
cataloog kreeg een fijne inleiding van Gaby Gyselen.

Moderne wandtapijten werden van 29/7 tot 14/9 .geexposeerd in de
galerij Onze Schilders. De hedendaagse Belg. wandtapijtkunst
wordt vertoond in Ihet Museum van de Oude Abdij te Stavelot van 1
tot 23/8.

Jan Declerck werd op 16/8 ,herdacht met een Eucharistieviering
en een bloemenhulde aan het graf.

Scheppende handen bracht zijn 39ste tentoonstelling in de maand
oogst, in het Vormingsinstituut van de Middenstand. 39 deelnemers.

PEER
Aquarel en gouache, een groepstentoonstelling ingericht door het
Ministerie van Cultuur, werd geopend op 6 juni te Peer, Monscheide,
en ingeleid door kunstsohilder Staf De Smedt, met muzikale omlijsting van Ilse en Nicolas Alfonso.

'Jong Talent' werd samengebracht van 24 tot 26 mei door de Culturele Kring. Een twaalftal jonge kunstenaars werkten mee.

PERK
MINDEN (Westf.)
De Westeuropese auteursvereniging Die Kogge houdt van 5 tot 7/9
haar jaarlijkse bijeenkomst. Inschrijvingen : Dr. Inge MeidingerGeise, 8520 Erlangen, Schobertweg 1 1/2. Uitreiking van de KoggeLiteraturpreis 1969 der Stadt Minden.

de bovenzaal van het prachtige gemeentehuis. Men plant ook de
restauratie van het paviljoen van de Drie Torens, ihet kasteel te
Perk waarin Teniers woonde.

NEDER-OVER-HEEMBEEK

Het 11 julifeest Bing door met medewerking van o.a. Andre DeImedts, Gerard Vermeersch, Willem Vermandere, Jozef Deleu, Remi
Vanduyn, Cecile Swinkels, Antoon Vercruysse, en stond in het teken van Frans-Vlaanderen.

Het cultureel centrum van Brussel zet hier zijn activiteiten voort in
de voormalige St.-Nicolaaskerk. Wij noteren tentoonstellingen van
J. Keppens (5-21/9), Gilbert De Cock (25/9-12/10), Antoon Mortier
(7-22/11), en Jean-Pierre Verhaeghe (28/11-13/12).
Een openluchttentoonstelling van ibeeldhouwwerk gaat door van 5/9
tot 15V11 in de thovingen van de kerk (o.a. H. Elstrom en Claes).
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David Teniers herleeft is een grote tentoonstelling, die , doorging in

ROESELARE

Verleden jaar werd te Roeselare in de O.-L.-Vrouwkerk een eerste
cyclus van drie orgelconcerten ingericht. Het succes was zo groot,
dat dit voor de inrichters een stimulans betekende om dergelijk
initiatief tot een traditie te maken.

Tijdens de maanden september en oktober 1969 wordt de tweede
cyclus ingericht. Drie jange organisten werden uitgenodigd om te
concerteren op het orgel van de O.-L.-Vrouwkerk : Jack Hennigan
(V.S.A.) zal op 19 september, Johan Huys (Gent) op 26 september
en Stan Deriemaeker (Antwerpen) op 3 oktober optreden.
Belangstellenden kunnen zich een steunkaart aanschaffen door
storting van 100, 250 of 500 fr. op p.r. 6192.12 van Chris Dubois,
Vinkenstraat, 9, te Oastkamp,

SINT-AMANDS
Ernie! Creado, de in 1965 te Hemiksem overleden kunstenaar, werd
gehuldigd door een herdenkingstentoonstelling in het Verhaerenmuseum van 25 juni tot 21 jull. Ook 'werd een huldebrochure aan de
kunstsch [der gewijd.

tot 6/7), Oostende (2 tot 24/8), Diegem (30/8 tot 7/9) en leper (13
tot 22V9). De bedoeling van het initiatief, dat (dateert van 1959, is
jongeren uit het Kunstambacht bij het publiek voor te stellen. 200
werken van 40 deelnemers werden geselecteerd.

VEURNE
Deze stad die met Lier tot modelstad '68-70 werd verkozen, kreeg
een tentoonstelling in de zaal 'De Tinne Pot', Grote Markt 18 te
Brussel (Kredietbank), van 16 tot 29 juni.

VI LVOORDE
De Portaelsschool exposeerde de werken van haar leerlingen in de
maand juni, onder leiding van ,Directeur Leemans.

SINT-MARTENS-LATEM

WILLEBROEK

Het Alg. Kath. Verb. v. Toneel congresseerde in het schildersdorp
o.l.v. voorzitter Van Garsse en secr. Van Lanckere en werd voorafgegaan door fdruk atelierbezoek. De voorzitter hekelde terecht de
houding van talrijke instanties tegenover het amateurstoneel, terwijI Jan D'Haese het beroepstoneel hekelde, dat niet op het peil
staat van zijn subsidiering en zijn plicht niet doet tegenover de
Vlaamse toneelschrijvers (Claus uitgezonderd). Carlos Van Lanckere kreeg een erkentelijkheidsmedaille van de minister van Cultuur;
iedereen hoopt dat dit een klein begin kan zijn voor een meer
rechtvaardige bejegening van het AKVT en zijn honderden kringen,
door de administratie.
De eerste periode van Servaes te Latem was het onderwerp van een
grote tentoonstelling, op initiatief van burgemeester Raf Vandenabeele, van 15/6 tot 21/7, in het gemeentehuis. Uiterst belangrijke
tentoonstelling. Op 26 juni hield professor Joos Florquin een causerie over zijn 'Ten , huize van Albert Servaes'.

Componist Jet Schampaert werd bij zijn vijfenzeventigste verjaardag een ihuldeconcert aangeboden, in de stad waar ihij vele jaren
directeur van de ,muziekschool is igeweest. Onder meer werd zijn
'Notturno e Danza' uitgevoerd o.l.v. Jan Segers, zijn opvalger. Hartelijke gelulcwensen.

TIELT
Aquarel en gouache, de groepstentoonstelling georganiseerd door
het ministerie van cultuur, ging door in het Gildhof van 28/6 tot
14/7. De affiche werd ontworpen door Antoon De Vijlder. Beeldhouwer Werner Lagae hield de inleiding.
Gedurende het aanstaande toneelseizoen mag Kelderteater Malpertuis uit Tielt, een aantal gesubsidieerde reisvoorstellingen verzorgen van 'De Koning die sterft' van E. lonesco. Belangstellende
verenigingen of instellingen dienen een aanvraag te richten tot de
Nationale Dienst voor Volksopleiding, Kortenbergstraat 158, Brussel.
Verder biedt Kelderteater Malpertuis nog twee realisaties, onder de
vorm van aanvullende poezieprogramma's, het eerste onder de titel
'Van Rammelaar tot Requiem', een krans gedichten over alles en
nog wat waarmee een mens van geboorte tot dood geconfronteerd
wordt; het tweede onder de titel 'Holder de kolder', waarin, zoals
uit de titel blijkt, enkel prettige 'stukjes zonder pretentie' zomaar
te hooi en te gras worden uitgestrooid. Voor beide poeziepro gramma's kan men terecht bij Herman Verschelden, Europalaan 38,
Tielt.
•

TONGEREN
Een Berlioz-tentoonstelling ging door in het Gallo-Romeins museum
van 8/6 tot 6/7.
Er wordt thans een actie gevoerd om ook het Toners Begijnhof
tegen verdere aantasting door nieuwbouw e.d. te beschermen.

TURNHOUT
De tentoonstellingenreeks 'Scheppende Handen' werd voor het jaar
1969 ingezet op 31 imei te Turnhout door ide Minister van Nederlandse Cultuur (tot 8 juni). Hierna volgen Genk (14 tot 22/6), Zele (28/6

WULVERINGEM-VEURNE
De Galerij-Driekoningen streeft ernaar, ander impuls van het Op-.
bouvvwerk lJzerstreek en de Vlaamse Klub Kust, om Chet cultuurleven in de Westhoek te bevorderen, onder meer door tentoonstellingen zoals deze van Marlette Jacobs (29/6-27/7).

Provinciale
prijzen
PRIJS VOOR LETTERKUNDE VAN
DE VLAAMSE PROVINCIES 1968
Het betreft hier de essays en de monografieen, verschenen in de
periode 1964-67 (telkens 50.000 fr). De jury, voorgezeten door twee
Antvverpse gedeputeerden (eon CVP en een BSP), bestond uit
afgevaardigden van de provincies (J. Taels, H. Van Herreweghen,
J. Keunen, M. Grypdonck en A. Smeets) en van de interpr. comm.
der openb. bibliotheken (J. Droogmans en L. Vilsen). 1Deze jury
stelde aan de VI. deputaties voor, de prijs toe te kennen : voor
het essay aan 'De verteller in de Engelse roman' (H. Servotte) en
voor de monografie aan 'Geschiedenis van de Vlaamse gedachte,
3 en 4' (N.J. Elias).

PROVINCIALE PRIJS ANTWERPEN
Door de bestendige deputatie van Antwerpen werd een nieuwe
jaarlijkse prijs voor plastische kunst ingesteld, om de beurt voor
beeldhouwkunst, schilderkunst en vrije grafiek. Voor 1969 komt de
beeldhouwkunst in aanmerking. Beeldhouwers, geboren of wonend
in de provincie Antwerpen, mogen max. vijf werken voorstellen,
gerealiseerd in de jaren 1966 tot 1968. Op de Prov. Cultuurdienst,
Hooftvunderlei, 160, Deurne, kunnen formulieren worden aangevraagd, die op hetzelfde adres voor 30 september moeten ingezonden, samen met foto van elk werk.
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Vrije tribune
Mexico-nummer (1)
Met veel belangstelling heb ik Uw nummer 105 van het tijdschrift
'Vlaanderen' ter hand igenomen. Ook dit nummer ,mag, evenals alle
vorige rummers, als op-en-top geslaagd worden beschouwd. Zowel
inhoud als uitvoering komen goed tot hun recht. Mijn oprechte
g el u kwen sen.
Jozef Vandromme, Reningelst.

Mexico-nummer (2)
Op m'n tafel Iigt nummer 105 van 'Vlaanderen'. Er valt daarin te
lezen over 'het verre Mexico.
Maar 'lied van m'n land, ik zal U altijd horen'. Waar is .de tijd van
West-Vlaanderen ? waar is de tijd dat we lets konden lezen over
ons West-Vlaanderen ? Dit was de tijd waarin we ons thuis fgevoelden in ons tijdschrift. Dit was de tijd waarin de stichters hun
woord getrouw bleven : het ging om West-Vlaanderen. Wat er nog
overblijft ? 'Vlaanderen' is een officieel tijdschrift geworden. De
verruiming is geen verdieping geworden. En het zal nog verergeren.
De wil (grit ?) van enkele Westvlaamse vrienden werd uitgevoerd.
Het werd 'Vlaanderen'. Zouden die nu durven in West-Vlaanderen
een enquete houden om de wil van de lezer te kennen ?
Een troost : West-Vlaanderen heeft nog de V.W.S.-Cahiers en...
't Manneke uit de Mane.
Voor 'Vlaanderen' : 'Heer, vergeef het...'.
Karel M. .De Lille, leper.

Balsem
De proefnummers van het tijdschrift 'Vlaanderen', die mij werden
toegezonden, zijn uitstekend mooi en waardevol verzorgd, zowel
-wat de presentatie als de inhoud betreft. lk kan alleen betreuren
dat wij in de vreemde (Prof. Douliez is Conservatoriumdirecteur van
de Federale Universiteit van Goias, Brazilie - n.v.d.r.) onwetend
zijn van het bestaan van zulk ,hoogstaand 'equipewerk', dat ongetwijfeld als een heilzame balsem op onze vereenzaamde zielen
zou inwerken, moesten wij er door bemiddeling van onze diplomatische vertegenwoordiging kennis van krijgen.
Prof. Jan Frans Douliez, Gent (tijdelijk).

De Stad van Morgen (2)
Enige dagen geleden had ik het genoegen ihet nr. 104 'De stad van
morgen' in te kijken, dat naar mijn mening een zeer goed nummer
is en de grote verdienste heeft het grote publiek een resume van
aktueel gangbare strekkingen en mogelijkheden voor te schotelen,
en dat wel op een verteerbare wijze.
Graag zag ik echter een rechtzetting : op p. 84, linker kolom
bovenaan : 'Antwerpen. Plan Toubhans' is de waarheid wel enig
geweld aangedaan. Op de aldaar afgedrukte clichés komt een
ontwerp voor van een stad voor 30.000 inwoners, ontworpen door
(in alphabetische volgorde) = Cogge - D'Huyvetter - Jagenau Toubhans.
Mag ik U vragen een rechtzetting in die zin te doen, omdat ik het
niet meer dan normaal vind tegenover mijn college's.
Walter Toubhans, 's-Gravenwezel.

Naar een international association of netherlandic studies
De 'werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de Nederlandistiek aan buitenlandse Universiteiten' die gevestigd is in Den Haag,
heeft aan de 217 in het ibuitenland werkzame docenten in de
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Nederlandse taal- en letterkunde, wier belangen zij sedert haar
oprichting in 1961 behartigt en die zij bijstaat in hun taak ter
verspreiding van de Nederlandse teal en cultuur aan buitenlandse
universiteiten, een plan voorgelegd tot oprichting van een 'Internationale vereniging voor nederlandistiek', voor het buitenland :
'International Association of Netherlandic Studies' genaamd.

Zoekertjes
Mevrouw Is. Ducheyne, Nieuwe Gentweg, 39, te Brugge, biedt de
vorige jaargangen van 'Vlaanderen' te koop. ,De ge1;nteresseerden
worden verzooht rechtstreeks met haar contact op te nemen.
Willy Elewaut, Cortsciencestraat, 61, St-Niklaas, zoekt dringend
'Vlaanderen' nr. 97. Wie helpt hem am zijn verzameling volledig te
houden ?

Bibliotheek
NIEUW
Pas verschenen boeken van leden
Johan Ballegeer : De Scheepsjongens van 'De Keyserinne', 132
pag., Carausius, hij die de zee beheerst..., 119 pag., 15 x 22 cm,
Standaard-Uitgeverij, Antwerpen/Utrecht, 1969, geb. 85 fr.
In de serie 'Zegelvikings' verschenen onlangs twee jeugdboeken
tegelijk van de hand van Johan Ballegeer, die meteen — vooral
dan met 'Keyserinne' — een definitieve pleats verwerft in de steeds
groter wordende galerij van onze Vlaamse jeugdschrijvers. De
auteur heeft altijd een grate vooriiefde gekoesterd voor de geschiedenis van eigen land en stam en schrikt er niet voor terug met
taaie votharding, zijn opzoekingen tot het einde toe door te voeren;
hij wil nu eenmaal niet, dat zijn jeugdboeken bevolkt worden met
historische kernels. Daarbij hanteert hij zijn taal bijzonder in de
dialogen — met soepelheid en zwier, en bouwt hij zijn verhalen met
onmiskenbaar talent op. Al kwaliteiten, die je onmogelijk kunt ontberen als je een echt goed geschiedkundig jeugdverhaal wilt schrijyen.
De stof voor 'De Keyserinne' putte Ballegeer uit een logboek uit
1720, tdat het wedervaren bevat van het fregatschip 'De Keyserinne',
dat semen met twee andere schepen een Chinareis volbracht. Twee
scheepsjongens maken de tocht van anderhalf jaar mee en meteen
zitten wij volop in het avontuur, waarbij dan terloops heel wat wetenswaardigheden over zee en zeevaart worden opgedist. Kortom :
een reuzeboek voor al wie jong van hart is. 'DM het een onderscheiding verwierf in de Westvlaamse Provinciale Prijs voor het jeugdboek 1967, valt licht te begrijpen.
'Carausius' speelt zich veel vroeger af, maar andermaal kregen de
zee en het leven op zee een hoofdrol toebedeeld. Erin wordt het
leven van de Romeinse keizer Marcus Aurelius Mausaeus Carausius
verhaald, die te Lissewege (het bekende Westvlaams •polderdorp,
waar Ballegeer woont) geboren werd. Wij vragen ons af, wanneer
de dorre ,geschiedenisboeken uit het lager en middelbaar onderwijs eindelijk zullen vervangen warden door de meeslepende en
evenzeer verantwoorde, levende verhalen als deze 'Carausius' !
De beide voorgestelde werken werden geIllustreerd door Staf van
Stiphout. Keurig werk !

Juul Bovée: Vikings, 15 x 22 cm, 144 pag., Standaard-Uitgeverij.
Antwerpen/Utrecht, 1969, geb. 85 fr.

Roger Vansevenant : Flash-Back, 22 x 22 cm., 254 pag., uitg. Desclée
De Brouwer, 1969, geb. 290 fr.

De auteur heeft zijn zeventigste verjaardag blijkbaar willen vieren
'in jeugd en vreugd' : mét de uitgave van een heerlijk jeugdboek,
dat, onder de titel 'Vikings', drie verhalen bevat over de oude Germanen, zoals ze ons overgeleverd werden door de Germaanse
volksdiohters. De grote verdienste van de sohrijver is dat hij deze
'verhalen wààr heeft gemaakt voor onze hedendaagse jonge lezers
(en ook de volwassenen zullen er plezier aan beleven, dat geven
wij op een blaadje I). Het eerste verhaal, 'Goden', speelt zich af in
de hemel van de oude Germanen; ,het tweede, 'Het Vikingskind', vertelt de ,geschiedenis van een koningskind, dat met een onbemand
drakensohip strandt op de Noorse kust; het derde heet 'Sigurd'
en verhaalt de bekende sage van Siegfried.
Onze utopische verzuchtingen, geformuleerd bij 'Carausius', mogen
h'ier 'herhaald worden ...
De illustraties van Wim van Beers kunnen door de beugel; wij hadden ze liefst wat sugges'tievergezien.

In ons land verschijnen zeer weinig fotoboeken, hoewel wij wél
fotografen van formaat bezitten: Jean Mil, Filip Tas, Walter Demulder, Piet Selhorst e.a.m. Als oorzaken kunnen wij alleszins
aanhalen: een veel te klein afzetgebied en een onderontwikkeling
op h.et gebied van de fotokunst, althans wat het publiek betreft.
Daarom verheugt het ons des te meer hier 'Flash-Back' te kunnen
aankondigen als één van de mooiste en meest ontroerende fotoboeken, die wij de jongste jaren onder handen kregen.
Uit zijn ontzaglijke voorraad puurde de Poperingse kunstfotograafgraficus, Roger Vansevenant, 125 beelden, onder een motto van
M. Maeterlinck: 'Une femme trouve toujours Ie ohemin de son
centre. Elle vit au pied même de l'lnévitable'. Wij kunnen drie
delen onderscheiden: foto's uit Vlaanderen, Spanje en New Vork.
Maar deze delen vloeien haast onmerkbaar over in elkaar, gedragen
door een meesterlijke I,ay-out en gestuwd door een onuitputtelijke
poëzie, aan de melancholisohe kant weliswaar, in alle tonen van
grijs tot diep zwart, met héél even een zuiver beeld van een kind
of een foto, schaterend van wit.
De schrijfster Guyomar speelt in dit merkwaardige boek een dubbele rol: én door haar plastische beeldexpressie (zij studeerde mime
bij Marcel Hoste), én door haar poëtische suggesties, die verbinden, onderlijnen, begeleiden, nergens hinderlijk, altijd raak en
precies op hét moment.
Vansevenant heeft met 'Flash-Back' eens en voorgoed bewezen,
dat het goede fotoboek in Vlaanderen op een even hoog niveau
staat als de buitenlandse produkties, waarmee soms bovenmatig
gedweept wordt. Hopen wij nu maar, dat hij erom gewaardeerd
zal worden door de eigen mensen. Een kleine suggestie: openbare
besturen en instellingen, die aan voorname bezoekers soms de
reinste kitsch aanbieden bij wijze van souvenir, kunnen hun prullen
definitief naar de prullenmand verwijzen en alvast een voorraad
'Flash-Back' 's inslaan; het fotoboek mogen ze dan met trots aanbieden aan hun gasten.

Gaston van Camp: Het bonte boeketboek voor de jeugd, 19 x
25 cm, 157 pag., Davidsfonds, Leuven, 1969, geb., ledenprijs : 90 fr.,
handelsprijs: 140 fr.
Het Davidsfonds heeft het, qua jeugduitgaven, over een andere
boeg gegooid. Het werd een uitstekende worp en de man, oie de
'Bonte Boeketboeken' ontwierp dient van harte gelukgewenst met
zijn idee. Het eerste deel in deze gloednieuwe reeks (elk jaar een
oeel, veronderstellen we) werd gewijd aan water en zee. Gaston
van Camp ontwierp het en schreef de (zeer boeiende!) teksten, terwijl Lade Mols instond voor de knappe illustraties. Het boek bevat
een schat aan aardrijkskundige, biologisohe, geschiedkundige, wetenschappelijke en teohnisohe gegevens, en dan op een onnavolgbare wijze verteld door een gewiekste Gaston van Camp, die er een
hanoje van weg heeft om een dergelijk werk op te bouwen. De
auteur werkte zeer nauw samen met de illustrator en het resultaat
is navenant: een schitterend boek, ,waarin tekst en beeld een eenheid vormen en dat daarbij uiterst fris en aantrekkelijk werd gepresenteerd. Een werk, dat verslonden zal worden door het jonge
lezerspubliek (en de vaders ervan ... ).
Een andere uitgave in de Davidsfonds-jeugdreeks is De klokken van
Klingeland van M. Raeymaekers (19,5 x 19,5 om, 62 pag., geb., ledenpr. : 55 fr., handelspr. : 85 fr.). Het bevat drie mooie sprookjes
voor de kleinsten en talrij'ke, Heve illustraties in tweekleurendruk,
getekend door Lieve Flour.
Joos Florquin: Ten huize van ... 5, 12,5 x 18,5 cm, 344 pag., 11
kunstenaarsfoto's, Davidsfonds, Leuven, 1969, ledenprijs : 80 fr. ing.,
105 fr. geb.; handelspr. resp. 125 en 165 fr.
De reeks 'Ten ,huize van .. .' boekt enorme successen: deel 4 behaalde niet minder dan 12.500 exemplaren! De gelijknamige televisie-uitzendingen van het trio-Florquin z'ijn vanzelfsprekend dé gedroomde stimulans daartoe, maar anderzijds ,treft het ons steeds
weer, welke sohitterende interviewer prof. Florquin wel is; dit komt
nog duidelijker tot uiting, als men de t.V.-interviews 'geboekstaafd'
ziet en de gestelde vragen a.h.W. naast elkaar kan leggen. In dit
deel 5 worden gesprekken gevoerd met Karel Jonckheere, Maurice
Gilliams, Luc Indesti'ge, Angèle Manteau, Floris en Oscar Jespers,
Victor Servranckx, Max Lamberty, Jozef van Overstraeten en Julien
Kuypers. Van enige samenvatting kan hier onmogelijk sprake zijn,
trouwens, iedereen weet wel waar het om te doen is. Voor al wie
de kunstenaar en zijn werk bestudeert, er nader kennis mee wil maken, naar aohtergronden, wording, groei en voltooiing peilt, zijn de
'Ten :huize van .. .'-boeken praktisohonmisbaar geworden. Met deel
5 werden globaal 60 teksten 'gepubliceerd van de 130 t.v. programma's, die reeds werden uitgezonden. We zijn dus niet eens halfweg ... en dat is maar goed ook !

Lectuur-Repertorium 1952-1966, samengesteld door het A.S.K.B.,
onder redactie van Paul Hardyen Xavier De Win, 13,5 x 20,5 cm.,
deel 11: H - R, pag. 845-1582, geb. in vollinnen band met goudstempel, uitgave van het Algemeen Secretariaat voor Katholieke
Boekerijen, Raapstraat, 4, Antwerpen, 1969, 650 fr.
Het tweede deel van het 'Supplement' op het overbekende 'LectuurRepertorium' verscheen enkele maanden terug. Het eerste deel
(A - G) is vanzelfsprekend nog onmiddellijk leverbaar en het derde
(S-Z) verschijnt einde 1969, terwijl de drie basisdelen van 1900-1962
/64 nog steeds verkrijgbaar zijn aan de globale prijs van 1.350 fr.
Voor wie ,het nog niet mocht weten, herhalen wij hie,r, dat 'LectuurRepertorium' volledige informatie geeft over alles wat sinds 1900
in het Nederlands werd geschreven en vertaald. Zo zullen de drie
'Supplement'-delen niet minder dan 70.000 oorspronkelijk Nederlandse of vertaalde werken van 25.000 auteurs - verschenen in de
jaren 1952 tot 1966 - inventariseren. Een literair naslagwerk dus,
dat uniek is in ons taalgebied, en - hoeft het nader betoog absoluut onmisbaar voor al wie van ver of van nabij bij de literatuur,
het boek, de auteur, betrokken is.
Wij benadrukken hier tevens de zeer verzorgde presentatie: zeer
klare druk en een stevige inbinding, die veelvuldige raadpleging
beslist kan doorstaan.
De redacteurs verdienen een welgemeend eresaluut voor hun
gigantisoh werk!

Leopold Vermeiren : De Rode Ridder: De heilige lans, 13,5 x 21,5
em., 132 pag., Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Utrecht, 1969, geb.
De overbekende jeugdschrijver Leopold Vermeiren is hiermee aan
zijn 29ste 'Rode Ridder'-boek toe en kondigt op het einde ervan
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alvast zijn 30ste aan, dat in voorbereiding is (en nu, tijdens de
voorbije grote vakantie, waarschijnlijk reeds geschreven). Goed
nieuws dus voor de jonge lezers, die de avonturen van Johan, de
Rode Ridder, ademloos verslinden.
Wij wensen Leopold Vermeiren nog heel veel inspiratie en werklust
toe en hopen dat zijn Rode Ridder er na dertig delen niet voorgoed
het zwaard (bij zal neerleggen.
Gaston van Camp : Sven, de jonge Viking, 16 x 22 cm., 94 pag., uitg.
Altiora, Averbode, 1969, geb.
Dit is dan het veertiende jeugdboek, dat Gaston van Camp in een
tijdspanne van zes jaar liet verschijnen. Over een produktief auteur
gesproken !...
'Sven, de jonge Viking' is het eerste deel van een gloednieuwe
reeks, die van Camp opzette bij de bekende uitgeverij van jeugdboeken, Altiora te Averbode. De hoofdpersoon is, zoals de titel
het trouwens zegt, een jonge Viking, en meteen staan voor de
boeiende auteur en leraar igeschiedenis van Camp alle mogelijkheden open. Zijn onthaal werd knap opgebouwd, puik verwoord
en wij hebben de indruk, dat hij tevens veel zorg heeft besteed
opdat het kader, waarin zijn helden zich bewegen, historisch verantwoord zou zijn. Aldus is dit eerste 'Sven'-boek beslist een aanwinst te heten voor onze Vlaamse jeugdliteratuur.
H. Waterschoot : Van Carraramarmer tot oud Ozer, 19 x 17 cm.,
80 peg., uitg. J. Van In, Lier, 1968, gen., 98 fr., gel!. met talrijke
foto's van beeldhouwwerken.
Deze monografie over de beeldhouwkunst van 1900 tot heden heeft
ons getroffen door de volgende kwaliteiten : de duidelijke indeling
van de te behandelen stof, de heldere zegging en vooral de geest
van objectiviteit, waar de auteur blijkbaar angstvallig heeft over
gewaakt. In zijn inleiding schetst hij de toestand in 1900; van dat
vertrekpunt uit, ziet , hij vier grote waaiers openvouwen : een artistieke explosie (kubisme, expressionisme, futurisme, abstracte
kunst), dan komt de oorlog als spelbreker (dada, ruimte in het
beeld), maar er volgt een na-oorlogse bezinning (constructivisme,
expressionistische tendensen, ruimte en volume), om dan uiteindelijk uit te monden in een periode van neo-ismen (abstractie, ruimtelijkheid, beweging, classicisme, experimenten, pop-art). De slotbeschouwingen vormen een merkwaardig opstel over 'Kunst, spiegel van de tijd'.
Guy van Hoof : Alfons Vermeir, 20 x 23 cm., 112 pag., Aksent Uitgaven, Antwerpen (Pacificatiestraat,38), 1968, gen., 6 kleurill en
34 zwartwit, 120 fr.
Guy van Hoof : Victor Renty, 20 x 23 cm., Aksent Uitgaven, Antwerpen, 126 pag., z.j., gen., 4 kleurill., 30 zwartwit, 5 tekstill., 125 fr.
Deze beide, knap uitgegeven monografieen kwamen tot stand met
de medewerking van de gemeentebesturen van Berchem, respectievelijk Merksem. Zij omvatten interessante studies over twee van
onze zeer goede Vlaamse postexpressionisten, die beiden bewezen
hebben, dat het opbouwen van een ernstig schilderkunstig oeuvre
heelwat anders is, .dan .het meehuilen met de wolven in ;het modebos.
Voor Vermeir schreef de BercheMse burgemeester E. Ryckaert een
treffend voorwoord, voor Renty spande minister van Mechelen zich
voor de wagen. Guy van Hoof kwijt zich in zijn studies nauwgezet
van zijn taak en toont zich een volwaardig kunstcriticus (schrijft
een heldere, bevattelijke taal - wat niet van alle critici kan gezegd!).
Het illustratiematerieel geeft een goed beeld van wat de beide
kunstschilders gepresteerd hebben en 'bewijst .dat wij bier te doen
hebben met twee waarachtige persoonlijkheden op schilderkunstig
gebied.

266

BOEKEN OVER KUNST
Anonieme Vlaamse Primitieven. Catalogus met wetenschappelijke
bijlage. Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15° en
het begin van de 16° eeuw. Tentoonstelling ingericht door de stad
Brugge in het Groeningemuseum, 14 juni - 21 september 1969.
Uitg. door de stad Brugge (Druk Lannoo, Tielt). 328 blz., talrijke
zwart-wit en kleurillustraties.
Meer dan honderd schilderijen, die de kunstgeschiedenis verzameld
heeft onder eenentwintig noodnamen, vormen niet alleen het onderwerp van een grootse tentoonstelling, maar zijn voor het eerst samen wetenschappelijk behandeld in een prachtige catalogus. Dit
uitnemend werkinstrument, dat tot stand kwam o.l.v. de competente
hoofdconservator der Brugse Musea, Dr. Alin Janssens de Bisthoven, werd op zeer (doelmatige manier in twee volledig afzonderlijke
delen geconstrueerd.
Het eerste gedeelte is een Bids voor de gewone bezoekers. Het bevat een of meer illustraties van de tentoongestelde werken, enkele
basisgegevens over de schilders en een beschrijving van de afzonderlijke schilderijen. In het tweede gedeelte werd de volledige wetenschappelijke apparatuur ondergebracht : materiele gegevens,
iconografie, opinie van tde auteurs, herkomst, tentoonstellingen. De
bibliografische gegevens werden in verkorte vorm in de tekst opgenomen, verwijzend naar het einde van de catalogus met de uitvoerige bibliografie, die op zichzelf reeds een waardevol bezit uitmaakt.
Ook een lijst der grote tentoonstellingen van primitieven van 1840
tot heden werd aangelegd, waaruit men o.m. leert dat er sedert 1945
veel , meer gehouden werden, dan in de honderd jaren die voorafgingen. Een vaststelling, die natuurlijk meer verband ihoudt met de
extensie van het toerisme, dan met de belangstelling voor de oude
kunst. Dat deze laatste nochtans ook sterk gestegen is, blijkt uit
het felt dat de verkoopprijs van oude meesters tussen 1951 en 1967
met 600 % is gestegen (in dezelfde periode stegen de impressionisten met 950 0/0); het aantal wetenschappelijke werken, verschenen sedert de oorlog, is niet helemaal in dezelfde verhoudingen
groter geworden, wel het aantal wetenschappelijke vorsers.
Ook voor de catalogus van Brugge is een hele schaar kunsthistorici aan thet werk geweest, voornamelijk Dr. Al. Janssens de Bisthoven en de Conservator van de Brusselse Musea Dr. H. Pauwels,
evenals de twee adjunct-conservatoren van Brugge, Dr. Val. Vermeersch en Lic. Dirk De Vos. Het is ens niet mogelijk over ide wetenschappelijke waarde van deze arbeid te oordelen, behalve dan
wat de gebruikte methode betreft, die niets te wensen overlaat. Dit
alles verdient slechts lof.
Een , dergelilke catalogus laat nochtans met al zijn technische volmaaktheid en zijn eruditie onvermijdelijk een wrange vraag achter:
is er nog plaats voor de esthetische ontroering als een kunstwerk
herleid wordt tot een corpus voor de dissectietafel ? Zouden de samenstellers van catalogen voor onze grote tentoonstellingen niet
, moeten een dialoog aangaan ,met de levende kunstenaar en de letterkundige, ten einde ietwat te ontsnappen aan de wereld van de
kunsthistorici, die onze grote schildersscholen als hun voorbehouden jachtgebied ibeschouwen ? Men heeft ihun onzeggelijk veel te
danken op wetenschappelijk en pedagogisch gebied, terwijl de
andere terreinen meestal braak bleven.
Wat de Brugse catalogus betreft, een inleidend artikel met een essayistische en letterkundige aanpak van de kunst der primitieven
zou helemaal ibuiten de toon gevallen zijn van de gangbare traditie,
maar de kunstminnaars zouden , het als een winstpunt ,hebben beschouwd.
Het is te hopen dat de buitengewone inspanning, die door de equipe van Dr. Al. Janssens de Bisthoven gedaan werd, belangrijke resultaten zal opleveren. Zij zou het uitgangspunt moeten worden van
een reeks vergelijkende studies, waardoor een aantal problemen

zullen kunnen opgelost wonden; deze zouden dan kunnen gebundeld worden, afzonderlijk of in een bijzonder nummer van een of
ander bulletijn, zoals dat van ,het Museum van Antwerpen.
Albert Servaes 1883-1966. Catalogus van de tentoonst. ingericht
door de Latemse Kunstkring, Gemeentehuis 4/6 - 2117, 1969; 48 blz.,
zwart~wit en kleurenillustr.
Raf Van den Abeele realiseerde met de Latemse Kunstkring een
reeks opeenvolgende tentoonstellingen, waarvoor telkens een degelijk gedocumenteerde catalogus gemaakt werc:l. Dat is thans wederom het geval. Het bevat een voorwoord van Raf Van den Abeele
en een postuum versohenen studie van Georges Chabotover Servaes' vroegste Latemse periode (1900-1920), herinneringen van
Jules De Coster; Jan O'haesehandelt over 'Albert Servaes vandaag' en brengt eveneens een reeks uitspraken over de schilder
samen. De catalogus vermeldt niet minder dan eenenvijftig werken
van de meester, waarbij nog een vijftigtal belangwekkende documenten en herinneringen werden gevoegd, waarvan wij spijtig genoeg het bestaan niet kenden of geen beschikking konden krijgen
bij de samenstelling van het Cataloog-nummer der Servaes-expositie van het Kunstenaarsverbond in juni 1961, de eerste grote Servaes-tentoonstelling in Vlaanderen na de oorlog.
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim. Catalogus van
de 10" Biennale 19/6 - 5/9/1969. Uitg. Stad Antwerpen (druk Gevaerts, Deurne; lay~out Paul lbou), 154 blz., zwart~it illustr., 30 fr.
Onder de leiding van Drs. F. Baudouin groeide ook deze Biennale
tot een belangrijk evenement uit, zij het ook dat de Amerikanen,
aan wie men eerst de voorrang had willen toekennen, om financiële redenen afwezig zijn; maar zo erg is dat weer niet, gezien het
belang dat men hen te Kassei had gegeven. Zo werd het een ima'ge van de actueelste beeldhouwkunst in Frankrijk, Nederland,
Spanje, Zuid-Amerika en ook België (met o.m. Livia Canestraro,
St. Oepuydt, J. P. Laenen, W. Meysmans, H. Minnebo, Rol. Monteyne, Pol Spillaert, R. Verjans e.a.).
De catalogus beperktzioh tot een korte presentatie van elk der 102
kunstenaars en hun 175 werken, evenals van de 'kunstenaars en
werken van de permanente tentoonstelling (215); tweeënvijftig
illustraties, waarvan een zeker aantal spijtig genoe'g zonder legende. Waar het om actuele kunst gaat, is het zeer moeilijk verantwoorde bijbesohouwingen te maken, gezien objectieve maatstaven
helemaal ontbreken; het is dan oo'k verdedigbaar er zich volledig
van te onthouden. Niets is zo betwistbaar als de commentaar, die
men gewoonlijk over actuele kunst leest, om niet te spreken van
vele der werken zelf, waarrond deze commentaar geweven worc:lt.
Alles samen een handige gids, waarvan men de prijs laag heeft
willen houden.
Norbert A. Luyten O.P., Ordo rerum. Sohriften zur Naturphilosophie, Philosophischen Anthropologie und Christlichen Weltansohau'ung. Uitg. Un'iversitätsverlag, Freiburg/Sohweiz, 1969; 772 blz., Sfr.

60.
Bij 'gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Vlaamse hoogleraar wenden een 'groot aantal artikelen en beperkte boekdelen in
een bundel uitgegeven; zij zijn in het Duits of het Frans en ook een
paar in 'het Nederlands gesteld.
Voor een kunstenaar ,of een letterkundige zal uit deze lijvige uitgave de belangstelling, voornamel,ijk gaan naar de teksten over:
'Das Evolutionsproblem' (135-177), 'Teilhard de Ohardin' (178-236),
'Der Mensch als Inkarnierter Geis!' (252-381), 'Existentiële vraagstukken' (Schuld, lijden, dood, onsterfelijkheid; 382-426), 'Actuele
problemen' (427-468) , 'Christelijke spiritualiteit' (477-526), 'De ohristen in de wereld, Wetensohap en wereldbeschouwing' (527-668),
'Waarom een katholieke Universiteit 7' (669-754).

Vanzelfsprekend vindt men een bibliografie van de gevierde, die
zeer indrukwekkend is en ook een lijst dissertaties, die onder zijn
leiding tot stand kwamen. Het is verheugend een dergelijk boekdeel
van Idehand van een Vlaming te kunnen presenteren, te meer dat
het gaat om de zuivere geesteswetenschappen, een gebied, waarin
slechts weinige volksgenoten creatief werkzaam waren in de loop
der eeuwen.

A.s.

Werner Eichhorn: Cultuurgeschiedenis van China, 10,5 x 18 em.,
347 pag., gen., Aula-boek nr. 329, Het Spectrum UtrechVAntwerpen,
t. 5, 1967.
De informatie, die wij ontvangen omtrent het grootste land ter
wereld, China, is doorgaans tweedehands en meestal onbetrouwbaar. De oorzaken hiervan zijn te zoeken op het politiek terrein vallen dus 'buiten ons bestek. Maar ergens is dat wel bijzonder
jammer. Immers, China bezit een ontzaglijk rijke cultuur - ook
nu nog - en de bronnen ervan blijven voor de meesten van ons
volstrekt onbereikbaar. Daarom aohten wij ons telkens gelukkig
bij het verschijnen van een betrouwbaar werk over de cultuurgeschiedenis van het grote, boeiende land. Werner Eichhorn, een
bekend Sinoloog, brengt in dit Aula-boek een uitstekend overzicht
over de Chinese cultuur, met dan de nadruk op de geestelijke zijde
ervan. Uit elk cultureel tijdperk beschrijft hij de feiten, die hem
van bijzonder 'belang toesohenen en op die wijze is zijn boek
een naslagwerk geworden, dat én voor de geïnteresseerde leek,
én voor de student een stimulans is om verder in het behandelde
gebied door te dringen.
Prof. Dr. M. A. Lathouwers : De Sovjetliteratuur, 10,5 x 18 cm., 333
pag., gen., Aula-boek nr. 386, Het Spectrum UtrechVAntwerpen,
t. 5, 1968.
De auteur is een nog jonge (01932) hoogleraar aan de Leuvense
universiteit. In dit werk belioht hij het evoluerend levensbesef
in de hedendaagse Russische literatuur, met als voornaamste
thema 'de mens'. Aandacht krijgen dan ook vooral antropologisohe
thema's als ethiek, vrijheid, liefde en menselijk geluk, en in het
bijzonder de grenssituaties van het menselijk bestaan, dié situaties,
waarin de mens zich geconfronteerd ziet met de vraag naar de
zin van zijn bestaan.
Voor zijn onderzoek is de sohrijver uitgegaan van hetgeen er de
jongste jaren aan proza, poëzie en essays werd gepubliceerd in
Rusland. Hij raadpleegde daarvoor de literaire tijdschriften, waarin,
traditiegetrouw, de letterkundige werken worden opgenomen vooraleer zij als afzonderlijke uitgave op de markt komen.
Russische Misdaadverhalen, 10,5 x 18 em., 154 pag., gen., Prismaboek nr. 1351, Het Spectrum UtreohVAntwerpen, 1969.
Noem de titel van deze gloednieuwe Prisma commercieel, goed,
maar de lading is prima! Toergenjev met 'De gesohiedenis van
luitenant Jergoenov', Oostojevski met' De Eohtgenoot van Akoeljka', 'Lady Macbeth uit het district Mtsenk' van Leskov, 'De
Moord' van Tsjeohov en 'Het onverwachte voedsel' van Koesmln,
zijn stuk voor stuk verhalen, die de moeite van lezen en hérlezen
lonen. Dat de Russen grootmeesters zijn in dit genre, kan als een
gemeenplaats gelden, maar 0.1. zijn Toergenjev en Tsjechow in
deze bundel werkelijk onvergetelijk.
Prof. Dr. W. Noomen & Prof. Dr. J. A. G. Tans : Franse Letterkunde,
10.5 x 18 om., 381 pag., gen., Prisma-Compendia nr. 53, Het Spectrum. UtreohVAntwerpen, t. 4.50, 1968.
De auteurs hebben er zorgvuldig over gewaakt dit boek niet te
laten verworden tot een louter encyclopedische informatie over
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schrijvers en werken. Vertrekkend van de imiddeleeuwen tot in
onze tijd hebben zij de literaire werken in hun ontstaan bestudeerd
en daardoor getracht de grote golfbeweging vast te leggen, die
door de eeuwen heen merkbaar is. De toegankelijkheid, noch de
overzichtelijkheid werden enig geweld aangedaan, zodat aan
de vereisten van een compendium niet voorbijgegaan werd. Vanuit
hun eigen belezenheid en profiterend van tal van moderne publicaties — enkele interessante bibliografische aanwijzingen werden
achterin opgenomen — hebben de auteurs laten aanvoelen hoe
een lezer van vandaag de aag op de werken uit de Franse literatuur reageert en wat zij hem te zeggen kunnen hebben.
Prof. Noomen stand in voor de redactie van het gedeelte over de
middeleeuwen, prof. Tans voor de rest.
Uitstekend werk aan een prijs voor elks beurs.

'World Press Photo'. Snapshots dus van gebeurtenissen, die in 1968
de voorpagina van dag- en weekbladen hielden. Het was voor de
samenstellers onontkoombaar de schijn op te wekken, dat in de
strijd tussen goed en kwaad op deze wereld het goede geen
kans meer heeft : het merendeel van de opgenomen foto's geeft
inderdaad een beeld van menselijke wreedheid, meedogenloosheid en onverdraagzaamheid. Maar dat was uiteraard niet te
vermijden, omdat de mens nu eenmaal het wreedste dier uit de
schepping is, en omdat de nieuwsmedia bestaan bij de gratie van
datgene dat nieuwswaarde bezit. Het humoristische, het goede,
het hartveroverende, is slechts bij uitzondering voor de pers
interessant. W ij zien in het boek Tjecho-Slowakije voorbij defileren,

Enzo Orlandi : Leonardo da Vinci, 23 x 29 cm., 76 pag., uitg. De
GeIllustreerde Pers N.V., Amsterdam, verdeler voor Belgie : N.V.
Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Antwerpen, 1968, geb., geplast. band, 100 fr.

vingerwijzing, een teken aan de wand misschien.
Technisch perfect verzorgd. Sommige kleurenfoto's zijn subliem.

In de reeks 'De groten van alle tijden' slaat dit werk over
Leonardo da Vinci een bijzonder goed figuur. Op onderhoudende
toon worden leven en werk van het genie erin uiteengezet. De
overvloedige illustratie is goed gekozen en de kleurenreprodukties
kunnen van behoorlijke kwaliteit genoemd worden.
Het boek is bijzonder goed geschikt voor jeugdbibliotheken en
studerenden. Aan de hand van korte teksten, die nauwgezet het
beeldmaterieel begeleiden, wordt interesse gewekt voor de universaliteit van Leonardo da Vinci : schilder, urbanist, architect, uitvinder, leraar, man van orde en harmonie en kunstenaar van
formaat.

Louvre, Parijs, 23,5 x 29 cm., 176 pag., ca. 130 kleurillustr., Uitg.
Het Spectrum, Utrecht3Antwerpen, 1969, geb. in vollinnen band met
goudstempel en geplast. stofwikkel, 400 fr. bij intekening op de
6 delen 'Beroemde Musea van de Wereld', afzonderlijk 475 fr.
Dit luxueuze boek verscheen als eerste deel in de reeks 'Beroemde
Musea van de Wereld'. Het zal, met telkens een tussentijd van
ongeveer twee maanden, gevolgd worden door 'British Museum,
Londen', 'National Gallery, Washington', 'Vaticaanse musea, Rome',
'Prado, Madrid' en 'Nationaal Museum, Tokio'.
'Louvre, Parijs' wordt ingeleid door Jean Ghatelain, de directeur
van het wereldvermaarde museum en terecht wijst hij op het
specifiek karakter van de serie boeken : 'De brede, stoutmoedige
opzet van dit project is in overeenstemming met zijn bruikbaarheid
en nut. Dit spreekt onmiddellijk tot ieder die met deze uitgave
kennis maakt, hetzij kunstliefhebber, criticus, curator : deze groots
opgezette uitgave is een uniek middel am de belangrijkste, overal
ter wereld verspreide kunstwerken te bezichtigen, te bestuderen
en onderling te vergelijken".
De zeer talrijke kleurreprodukties worden begeleid door bondige,
maar interessante gegevens : gedetailleerde beschrijving en uitleg,
naam van ide kunstenaar, titel, periode, datum, formaat. Achterin
maakt een afzonderlijk hoofdstuk met plattegrond de lezer vertrouwd met geschiedenis en bouw van het museum. Een bibliografie, een lijst van illustraties en een register verhogen de waarde
als naslagwerk, hoewel het boek ongetwijfeld in eerste instantie
een 'kijkboek' is maar dan een van hoog gehalte. De prijs voor
een dergelijke kwaliteit is o.i. uiterst laag te noemen.

World Press Photo '68/'69, 21 x 28 cm., 144 pag., gekart., uitg.
W. Van Hoeve, Den Haag, 1969, 190 fr.
Dit bijzonder interessant werk is het resultaat van een selektie uit
duizenden foto's, ingezonden voor de jaarlijkse tentoonstelling
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Vietnam, Biafra, de zeehondenjacht in Canada — noem maar op...
Een tijdsdocument, waarop de twintigste eeuw allesbehalve fier
mag gaan, maar voor de kijker, die nog een beetje nadenkt, een

In de 'bekende reeks 'Ontmoetingen' van de uitgeverij Desclee De
Brouwer te Brugge, verschenen onlangs drie nieuwe deeltjes :
Wim J. Simons : Henriette Roland Holst
L. Wolf-Catz : Helma Wolf-Catz
Marnix Gijsen : Marie Gevers (prijs : 35frideeltje).
Het nut en het belang van deze reeks 'Ontmoetingen' moeten niet
meer onderlijnd worden : wie alle deeltjes rijk is (totnogtoe verschenen er niet minder den 79) kan bogen op een zeer boeiende
encyclopedie van de moderne literatuur. Van de drie nieuwverschijningen lijkt ons het deeltje over Henriette Roland Hoist het interessantste en degellikste, maar wellicht is dat wel te wijten aan het
felt, dat het werk van de bekende dichteres ons veel nader staat
dan het oeuvre van de andere twee schrijfsters.
In elk geval wensen wij, dat Desclee De Brouwer de boeiende
reeks steeds vender zal uitbouwen. Literatuurliefheb bers, leraars en
'

studenten zullen er niet rouwig cm zijn !

Gedichten 68, 13,5 x 19,5 cm., 64 pag., uitg. Davidsfonds, Leuven,
1969, ledenprijs : 50 fr., handelspr. : 75 fr.
Het Davidsfonds en de samenstellers van de bundels 'Gedichten',
Jos de Haes en Hubert van Herreweghen, ploegen naarstig voort
met hun jaarlijkse 'keuze uit de tijdschriften'. De keuze 1968 is
andermaal een interessante steekproef geworden uit hetgeen
Noord- en Zuidnederlandse dichters ons te bieden hebben. Het
Zuiden is dit jaar bijzonder goed vertegenwoordigd en het bezorgde
ons vreugde, dat ook een drietal van de allerjongsten werd opgenomen : Marc van den Hoof, Patricia Lasoen en Jean Pierre
Dumolyn.
Men kan erover discussieren, maar waarom Christine D'haen geselekteerd werd, is en blijft voor ons een raadsel : haar woordenschat is blijkbaar wel uitgebreid, maar is dat nou echt poezie ?
Overigens blijft het uitgeven van de bundels 'Gedichten' een niet
genoeg te prijzen initiatief, te meer, daar het D.F. erin slaagde een
oplage of te zetten, 'die enorm groot is - vergeleken met deze van
dichtbundels, die ibij andere uitgevers het licht zien.

Davidsfonds Kartoonboek 2 - Wereldkartoonale 68, 19 x 19 cm., 108
pag., uitg. Davidsfonds, Leuven, 1969, ledenprijs : 60 fr., handelspr.
95 fr.
Dit heerlijke cartoonboek werd uitgegeven n.a.v. het 5de humorfestival, georganiseerd door het gemeentebestuur van Heist-Duinbergen, in de zomer 1968.
Telkenjare mag dit humorfestival zich verheugen in een groot
succes en honderden cartoons uit binnen- en buitenland worden
aan de jury voorgelegd. In 1968 werd de prijs voor het gewone
cartoon niet toegekend, deze voor de tijdkritische tekening en de

karikatuur gingen naar Nederland, respect. naar Willem van
Malsen en Bob van den Born. Het boek zeif bevat een selektie
van de ingezonden werken meer dan thonderd pagina's, die men
moet zien en waarbij helemaal geen commentaar kan gegeven
warden. AIle schakeringen glimlach, grijns, gegrinnik, binnenpretje en schaterlach
gewaarborgd.
Bij de Uitgeverij A.J.G. Strengholt N.V., Amsterdam, verschenen de
jongste jaren enkele waardevolle boeken over de muziek, waarop
wij even de aandacht willen vestigen.
Prof. Dr. K. Ph. Bernet Kempers : Muziekgeschiedenis, 16 X 22,5
cm., 416 pag., talrijke illustraties, gebonden, 495 fr., 1965 (6de druk).
Een klassieke muziekgeschiedenis is doorgaans opgevat als een
chronologisch overzicht van al wat zich, door de eeuwen heen,
heeft afgespeeld op het terrein van de muziek. Dat procede is in
se niet of te keuren, maar het is bijzonder boeiend het ook eens
op een andere wijze te zien. Prof. Kempers' werk kan a.h.w. een
voorafbeelding worden genoemd - maar dan op veel uitgebreidere
schaal - van ons nummer "Muziek en Ievensmilieu". In een eerste
grate hoofdstuk behandelt hij het toonsysteem, de technieken, de
instrumenten en de stijlen en deelt dan dadelijk zijn stof in in
vier grote delen : Muziek voor de kerk (onderverdeeld in katholieke,
protestantse kerkmuziek en orgelmuziek - een indeling, die soms
wel eens mank loopt) - Muziek voor het theater (o.i. het meest
homogene deel van het werk) - De wereldlijke vocale muziek De instrumentale muziek. Komen daarbij nog een aanhangsel over
de nieuwste ontwikkeling (de auteur is lang niet mals voor tal van
nieuwlichters !), een zeer interessante tijdtafel, lijst der stambomen,
een lijst van de opgenomen notenvoorbeelden en een uitgebreid en
gemakkelijk te hanteren register. Na elk hoofdstuk werden bibliografische notities ingelast, die de waarde van dit werk nog verhogen.
Prof. Kempers is een wetenschapsman, die hetgeen hij kent en
weet op een bevattelijke en aanvaardbare wijze kan verwoorden.
Is zijn 'Muziekgeschiedenis' in eerste instantie opgevat als studieboek, toch menen wij dat het verder reikt; wellioht is idat inderdaad te danken aan de opbouw van het baek en de indeling van
de stof.

Hennie Schouten : Muziekleer in Theorie en Praktijk, 16 x 24,5
cm., 242 pag„ geIll. gebonden, 455 fr., 1968.
,

De auteur heeft een paar tientallen muziekpedagogische werken
op zijn actief. Het huidige boek is vooral bedoeld voor aanstaande
musici : het bevat de basiskennis, zonder dewelke een meer uitgebreide muzikale studie onmogelijk is. Een zeer "helder" werk, dat
in talrijke korte hoofdstukken de basisleer uiteenzet en dat daarbij zeer nauw aansluit met de levende muziek. Geen dor getheoretiseer dus, maar een vertrouwd tmaken, een inwijden, een boeiend
binnenleiden in de muziektheorie, waarbij het de auteur vooral om
te doen is de leerling inzicht bij te ,brengen.
Een ander merkwaardig "muzikaal" boek is voor kort verschenen
in de bekende Aula-serie van de uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen :

Theo Willemze : Het muzikaal gehoor, vorming en ontwikkeling,
10,5 X 18 cm., 400 pag., gen., f 8,50, 1969.
De auteur is componist en als musicoloog verbonden aan het
Twents Muzieklyceum. In dit boek heeft hij een zeer originele methode uitgewerkt tot vorming en ontwikkeling van het muzikaal gehoor. Hij toont zich niet alleen een grondig systematicus, maar
evenzeer een uitstekend psycholoog; dit laatste blijkt dan ten overvloede uit de "gesprekken met studenten", die hij na elk hoofdstuk heeft ingelast en die blijkbaar zo van de bandrecorder neergeschreven werden. De grate hoofdstukken kunnen eenvoudig
samengevat warden door aanhaling van hun betiteling : Het a prima
vista zingen van twee solfeges, waarvan een begeleid, en een
onbegeleid en het uitvoeren van ritmen in van eenvoudig tot gecompliceerd stijgende opgaven; het onderscheiden van intervallen, drieklanken, septiemakkoorden en hun omkeringen en andere
samenklanken van drie en vier verschillende tonen; het noteren
van een eenstemmig muziekdictee van ritmen in van eenvoudig
tot gecompliceerd stijgende opgaven en van een twee- (drie-) stemmig muziekdictee.
De inleiding tot dit alles heeft meer betrekking op noordnederlandse muziekinstellingen, de aanhangsels en de literatuuropgave
zijn belangrijk en zeer zorgvuldig opgesteld.

J.V.R.

Marius Monnikendam : Nederlandse Componisten van Heden en
Verleden, 14 x 21,5 cm., 280 pag., ge111., gebonden, 245 fr., 1968.
In zijn inleiding maakt Marius Monnikendam, de befaamde Nederlandse musicoloog, meteen duidelijk waar het hem in dit werk om
te doen is : "Omdat er tientallen jaren zijn verstreken sinds er een
behoorlijk overzicht van de muzikale creativiteit in ons land - bedoeld wordt dus : Nederland - verschenen is... is het geen overdaad ,dat anno 1968 weer eens een poging gedaan wordt om een
synoptisch beeld van ons eigen toonkunstig !even te brengen."
Hij doet ihet op grandioze wijze - alleen at de indeling van het te
verwerken ,materiaal moet at een probleem op zichzelf geweest
zijn. Voor ide Zuidnederlander is Ihet bijzonder prettig te zien hoe
de auteur de knoop van de Nederlandse School doorhakt; hij
haalt Dr. Boereboom aan, Prof. Van den Borren en Robert Wangermee en tracht ide kaap te omzeilen met te zeggen : "Hier stellen
we tegenover dat in ons Nederlands spraakgebruik en aan onze
Hogescholen waar muziekwetenschap gedoceerd wordt, de term
'Nederlandse School' zo algemeen aanvaard is geworden, idat hoewel argumenten ten gunste van de term 'Vlaams' pleiten, we de
spraakverwarring die op zoveel muzikaal terrein reeds iheerst, niet
willen uitbreiden en consequent 'bepaalde conventies' handhaven".
Het grootste , deel van het werk is gewijd aan de hedendaagse
muziek : bijzonder verhelderend en zeer vlot geschreven, tientallen namen - bekende en onbekende - maar wanneer nog eens
een Jacob Obrecht ?...

PERIODISCHE UITGAVEN
CATALOGEN UITGEGEVEN DOOR DE PROVINCIALE CULTUURDIENST VAN LIMBURG, DOKTER WILLEMSSTRAAT, HASSELT,
GIRO 52.69.93

Retrospectieve Broeder Max. Deze bekende Limburgse kunstenaar
werd gehuldigd door een retrospectieve ter gelegenheid van zijn
65" verjaardag. Het provinciaal Begijnhof te Hasselt (7 'dec. '68 5 jan. '69) 'bood niet minder dan 143 iwerken aan, waarvan 113
schilderijen. De mooie cataloog wordt ingeleid door gouverneur
L. Roppe. Hij bevat ,bovendien huldeteksten van Anton van de Velde
en Louis Verbeeck, en een degelijke presentatie van de kunstenaar, met curriculum vitae en evolutieschets, door Marnix van
Gavere en Paul van Meerbeeck. Drieendertig werken werden in
kleur of zwart-wit gereproduceerd; voor twaalf ervan schreef FranK
Boutevogel een treffende poetische parafrase. Een cataloog die
een waardevol bezit is en een verdiende hulde. Bij gelegenheid
van deze retrospectieve, verschenen in "Kerkelijk Leven" een zestal grate reprodukties in helio, vergezeld van teksten van de schilder en van Paul van Meerbeeck.
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rijen vakkundig worden beschreven. Wijzen wij tenslotte ook nog
op de prachtige illustraties (een 35-tal reprodukties), en de keurige
presentatie.

De Antwerpse schilder kreeg
Retrospectieve Antoon Marstboom.
een mooi ensemble samen bestaande uit 123 werken, waarvan 59
schilderijen en 15 aquarellen; de datum van ontstaan van de werken wordt spijtig ,genoeg meestal niet vermeld in de cataloog.
Hubert Lampo schreef een degelijke voorstellingstekst. Zeventien
reprodukties van figuratief en non-figuratief werk geven een goede
synthese van Marstbooms evolutie. De tentoonstelling ging door

BIEKORF, Westvlaams Archief. Abonnement 150 fr., Giro 2335.37,
A. Viaene, Annuntiatenstr. 82, Brugge.

van 2 tot 16 februari.

1968, 7-8, Hooi- en Koornmaand

Facetten van de jonge Vlaamse kunst 1969. Voor de tweede maal
bracht de Nederlandse ,dienst voor plastische kunsten van het ministerie voor Cultuur een dergelijke tentoonstelling tot stand. VOOr
Gent kreeg het provinciaal Begijnhof van Hasselt de eer haar aan
het publiek voor te stellen, van 22 imaart tot 7 april. Zoals Marcel
Duchateau schrijft in de inleiding, toont de tentoonstelling aan, dat
onze jonge Vlaamse kunstenaars volstrekt mee zijn met stromingen,
die zich in de wereld voordoen. Van elk der 40 deelnemers wordt,
betalve het portret, ook een werk gereproduceerd. De tentoonstelling bevat zowel schilderwerken als beeldhouwwerken, assemblages, serigrafieen en objecten.

9-10, Herfst- en Zaaimaand : o.a. Anselmus De Boodt, natuurkundige, 1630 (J. De Smet) - Adolf Lootens 'Kindervertelsels' (H. Stalpaert) - Brugse kant (very.) - Taalaantekeningen, S. (K. De Busschere) - Eeckhoutabdij (very.) - VI. bedevaarders te Rome, 1350-1532
(A. Viaene) - Kunstsch. Andreas De Muynck, Brugge, 18°E. (E.N.) VI. romans in 1796 (E.N.) - Bibliotheek van de Westvl. volkskunde.

11-12, Slacht- en W/ntermaand : o.a .'Quiconque' van Anth. de Roovere (R. Willemyns) - Bibliografie van het Volkslied (H. Stalpaert)
Eeckhoutabdij (very.) - Brugse kant (very.) - Eerste eeuwfeest
van de Brugse Academie, 1818 (A. Viaene) - Westvlamingen in het
nationaal biografisch woordenboek (A. V.) - P. Debrabandere, beeldhouwkunst te Kortrijk (A.V.)
Het nummer eindigt met de inhoudstabellen van de 69"e jaargang,
een lijvig 'boekdeel van 414 blz.

Marcel Notebaert. Deze originele cataloog bevat korte inleidingen
van Marcel ,Duchateau, Gaby Gyselen, R.H. Marijnissen en de schilder zelf. De tentoonstelling bracht uitsluitend werken uit de laatste
periode van Notebaert, waarin hij een merkwaardige stipeenheld
vertoont, gekenmerkt door een fel engagement tegenover het tijdsgebeuren. Ook de intense creativiteit van de schilder is overduidelijk, gezien de 89 geexposeerde werken slechts een keuze
zijn uit de produktie van de laatste , drie jaar.

1969, 1-2, Nieuwjaar- en Schrikkelmaand : o.a. De Brugse tak van
de familie Grosse en haar kunstatelier, I-II (Gaby Gyselen) - Weeklacht van de Westhoek in de kroniek van Duinkerke, 1582 (A. Viaene) - Abraham a Sancta Clara in Nederlandse druk (A. Viaene)
- Eeckhoutabdij (very.) - De Ijslandvaart in brieven (J. Beun) Blijde inkomsten van Egmont (A.V.)

Kunstambachten der IX Provincien.

Deze zeer beknopte cataloog,
waarin voor elke provincie slechts eon werk gereproduceerd is,
sluit aan bij de tentoonstelling, ingericht door het Economisch en
Sociaal Instituut voor de Middenstand (1 tot 25 juni 1969). Honderd en tien werken brachten een synthese van wat op dit ogenblik op artisanaal vlak in Belgie gebeurt.

3-4, Lente- en Grasmaand

o.a. Goud- en zilversmeden in Brugge,
1320-1520 (A. Viaene) - De jonge Gezelle en zijn geestelijke oversten (E. Derluyn brengt enkele merkwaardige, nog onbekende gegevens uit Gezelles studietijd vooral) - De gang van de wereld
(G. P. Baert) - De familie Grosse, III-IV (very. G. Gyselen) - Barok
en Klassicisme in de Kortrijkse O.-L.-Vrouwkerk.

CATALOGEN, UITGEGEVEN DOOR DE STEDELIJKE CULTURELE
RAAD KNOKKE

Prijs voor Schilderkunst van de Stad Knokke

DE BLADEN VOOR DE GRAFIEK.

De tentoonstelling, verbonden aan de Vijfde Prijs voor Schilderkunst van de Stad Knokke, ging vergezeld van het verschijnen
van een prachtige catalogus. Hij bevat een 15-tal reprodukties van
ingezonden en voor de expositie weerhouden werken, meestal op
groot formaat afgedrukt, alsmede een overzicht van alles wat met
de tentoonstelling en de inrichting ervan te maken heeft (samenstelling werk- en erecomite, werkzaamheden van de jury, reglement,
naamlijst van exposanten en eigenlijke catalogus). De Culturele
Raad van Knokke — en inzonderheid burgemeester Dr. Eug.
Mattelaer, alsmede secretaris A. Ghekiere — verdienen een hartelijke gelukwens wegens 4dit puike werk.

Uitg. van de Bladen voor de Poezie, Lier. Giro 1410.70. Eerste
jaargang. Vier nummers, 250 fr. Adm. : Kapucijnenvest, 4, Lier.

1968, 4, Lou Strik. Deze graficus uit Eindhoven (° 1921), verblijft
than te Amsterdam en is leraar aan de Academie te Tilburg. Hij
is voornamelijk houtgraveur. De tien originele houtgravures van
deze map tonen dat hij in zijn prenten voor alles een verteller is,
vol fantasie.

Kleine Rembrandt-tentoonstelling
In juli en oogst realiseerden het Stadsbestuur van Knokke, de
Stedelijke Culturele Raad en de Dienst voor Toerisme en Feestelijkheden een interessante 'Kleine Rembrandt-tentoonstelling', die
niet minder dan 7.000 bezoekers trok en tijdens dewelke 12.000
catalogi verkocht werden, wat wel enorm kan geheten worden. De
expositie omvatte een 5-tal werken van Rembrandt zelf, plus dan
8 van zijn leerlingen en 11 uit zi jn omgeving. De catalogus is niet
alleen een functionele gids voor de expositie, maar tevens een
waardevolle monografie, waarin Rembrandt en zijn ceuvre indringend worden bestudeerd en waarin de tentoongestelde schilde-
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o.a. Peter Heyns' lof van Rijsel-

in-Vlaanderen (A. Viaene) - Oude Brugse kantkunst (M. Cafmeyer)
- De oude Eeckhoutabdij te Brugge (N. Huyghebaert) - Rector
Peter Benoit, vriend van Gezelle (J. de MOelenaere) - Westvlaamse
tijdschriften 1850-1960 (H. Stalpaert en Chris Vercruysse).

,

1969, 1, Piet Janssens. Deze Lierse tekenaar (° 1933) signeert 'J.
Piet' en is een leerling van Jos Hendrickx. Hij houdt van symbolen
en van dieren. Steeds sober, imaar stevig en fors, doch niet zonder
poezie of tederheid, en soms ook humor en zelfs bitterheid. De
tien platen van de ,map zijn gedrukt met de originele blokken; een
ervan is gekleurd. Vooral zijn ijsvogel en zijn zingende uil hebben
merkwaardige 'decoratieve gaven.

1969, 2, Albert van Dyck. Schilder en tekenaar streden om de
voorrang bij de te vroeg gestorven Turnhoutse artiest (1902-1952).
Zoals Roger Geerts 'betoogt, sluit ook zijn grafisch werk aan bij
de vergeestelijkte kunst van zijn schilderwerken, een kunst beladen
'met diep gevoel en een soms sacrale rust. De tien tekeningen
werden thematisch gekozen : kinder- en meisjesfiguren, enkele
portretten en een landschap.
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Verbond mocht
mocht ontvangen,
ontvangen, lichlichUit de
de deelnemingsblijken,
ten
wij er een
een van
van een
eenmedelid,
medelid,Magda
Magdaide
deGroodt
Groodtuit
uitAntwerpen,
Antwerpen,
ten wij
dat
concreet de gevoelens
gevoelensvan
van onze
onzeleden
ledenvertolkt
vertolkt:: „Ik
"Ik rouw
rouw mee
mee
dat concreet
met
Christelijk. Vlaams
Vlaams Kunstenaarsverbond
Kunstenaarsverbond om
heengaan
met het Christelijk
om het heengaan
van
Stijn Streuvels
Streuvels en zal
zal hem
hem met
met warme
warme genegenheid
genegenheid
van onze grote Stijn
blijven
blijven gedenken".

NIEUWE
NIEUWE LEDEN
In
bijeenkomst dd.
juni 1969
1969 van
Raad van
van Beheer
Beheer
In de bijeenkomst
dd. 21
21 juni
van onze Raad
werden
vorgende nieuwe
nieuwe leden
ledenaanvaard
aanvaard:
werden de vorgende
:
Buitenland
Bultenland

George Weissbort,
Weissbort, Londen
(P).
Londen (P).
Antwerpen

Pater
Dumont, Lier
(L); Luc.
B. Schoonooghe,
Schoonooghe, Schoten
(P); Jan
Pater Dumont,
Lier (L);
Luc. B.
Schoten (P);
Vander Loo,
Loo, Gooreind
(P); en J.
Eist, Westerlo
(P).
Gooreind (P);
J. Van Elst,
Westerlo (P).
Brabant
Brabant

Jos
(L) en Ivan Struys,
Struys, Aarschot (P).
Jos Philippen, Diest (L)
Limburg

R.F.
'vluchtige gepeinzen
gepeinzen over
over het
hetliterair
literair
R.F. Lissens
Lissens maakt
maakt enkele
enkele 'vluchtige
tijdschrift', terwijl
naar de kern
kern
tijdschrift',
terwijIinineen
een interview
interview met
met Lieven
Lieven Rens
Rens naar
van de
de doelstellingen
doelstellingen van
van 'Nieuwe
'NieuweStemmen'
Stemmen' wordt
wordt gepeild,
gepeild, aan
aan
van
de hand
hand van
van Marcel
Marcel Brauns
Brauns en de
de -ge'interviewde.
van de visies van
,gel;nterviewde.
Leo
Herberghs wijdt
aan het
het verschijnsel
versohijnsel podzie
poëzie
Leo Herberghs
wijdt beschouwingen
beschouwingen aan
en
aan het
hetdichterschap,
diohterschap,enen
,het
jubileumnummer van
van 'Nieuwe
'Nieuwe
en aan
ihet
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Stemmen'
publicatie van
van de
debekroonde
bekroonde
Stemmen' wordt
wordtbesloten
besloten met
met de publicatie
gedichten Lilt
uit de podzieprijsvraag,
poëzieprijsvraag, waarover
waarover secretaris
secretaris F.
F. Vander
Vander
gedichten
Poorten
sohreef (zie
(zieuitslag
uitslaginindit
ditnummer
nummer
, gefundeerd verslag schreef
Poorten een ,gefundeerd
onder 'Kunstecho's' -- Aalst).
Aalst).

West-Vlaanderen

Op
juni vierde
'Nieuwe Stemmen'
Stemmen' in
in de
deBoerentoren
BoerentorenteteAntwerAntwerOp 28 juni
vierde 'Nieuwe
pen
zijn 25-jarig
een plechtige
plechti'gefeestzitting.
feestzitting.
pen zijn
25-jarig bestaan
bestaan met een

A.
Boens, Wervik
(P); Henri
Legein, De
(P); Koenraad
Henri Legein,
Wervik (P);
De Panne (P);
Koenraad MatA. Boens,
th
ijs, Oedelem
(P) en
en Joke Wolda,
Wolda, leper (P).
(P).
Oedelem (P)
thijs,

Paul
Stas, St.-Truiden (D);
(0); Prof.
Em. Vanbeuren,
Vanbeuren, Genk
(Arch.) en
Paul Stas,
Prof. Em.
Genk (Arch.)
René
VanstreeIs, Hasselt (M).
(M).
Rend Vanstreels,
Oost-Vlaanderen

Ludo
Colman, St.-Niklaas
(P); Lode
Herreman, Oudenaarde
(P);
Ludo Colman,
St.-Niklaas (P);
Lode Herreman,
Oudenaarde (P);
Wilf.
der Straeten,
Straeten, Liedekerke
(P) en Omar
Wilf. Van
Van der
Liedekerke (P)
Omar Waegeman, Grembergen-Dendermonde
(L).
bergen-Dendermonde (L).
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KUSTDAG C.V.K.V.
Het is een deugddoende traditie geworden, dat het C.V.K.V. elk
jaar zijn jarige en bekroonde leden even in , de bloemetjes zet. Totnogtoe gebeurde dit telkens tijdens de statutaire vergadering in
december. Op vraag van verscheidene leden werd onderzocht om
het vieringsfeest niet meer in het hartje van de winter te ,doen
doorgaan, .daaraan wordt dit jaar verholpen en dus houdt het
C.V.K.V. op zaterdag, 27 september a.s., feest — op de grens tussen
zomer en herfst — en wel te Knokke, in ihet luxe-hotel 'La Reserve',
St.-Martens-Latem-zaal, Elisabethlaan. Te 16 u. zal een Eucharistieviering doorgaan, ter nagedachtenis van onze overladen leden
(geldt tevens als vervulling van de zondagsplicht). Daarna wordt
door het Stadsbestuur van Knokke een gezellige receptie aangeboden (17 u., Stadhuis) en vervolgens wordt in 'La Reserve' een
aperitief geschonken en genoten van een heerlijk souper. Tussen
de gangen in wordt dan hu!de gebracht aan onze feestelingen en
zullen enkele kleinkunstenaars zorgen voor 'een lied en een lath'.
Wij doen langs deze weg nog een oproep tot alle leden en hun
dames om ten spoedigste gehoor te geven aan de bijzondere uitnodiging, die zij, via het Verbondssecretariaat, hebben ontvangen.

TENTOONSTELLING ACTUELE VLAAMSE SCHILDERKUNST
Het C.V.K.V. Antwerpen en Limburg richt, van 18 oktober tot 2 november a.s., een tentoonstelling 'Actuele Vlaamse Schilderkunst'
in, in de 'Krabbendans' te Eindhoven. Zeven jonge schilders uit de
provincie Antwerpen en evenveel uit de provincie Limburg — de
beide 'buurgouwen' van Noord-Brabant — zullen er elk Brie
werken exposeren. De opening heeft plaats op zaterdag, 18 oktober
te 16.30 u en de Belgische Ambassedeur te Den Haag wordt gevraagd om de expositie voor open te verklaren. Daarna heeft, tot
18 u., een receptie plaats op het stadhuis te Eindhoven.
De deelnemende kunstenaars zijn :
— voor Antwerpen : Guy Baekelmans, Freddy Bervoets, Cel Overberghe, Hans Persoons, Roger Thibau, Jaak Vanderheyden en
Walter Van Leekwijck;
— voor Limburg : Sylvain Ceyssens, Albert Daniels, Hugo Duchateau, Jos Jans, Robert Vandereycken, Walter Vilain, Jan Withofs.
Wij nodigen alle leden en lezers vriendelijk uit om deze interessante tentoonstelling een bezoek te brengen. En een najaarstochtje
naar Noord-Brabant kan gerust als dessertje genomen warden bij
de grote-vakantieschotel !

Discotheek
Alirio Diaz : Joaquin Rodrigo : Concierto de Aranjuez / Gonzalo
Soriano : Manuel de Falla Nachten in de Spaanse tuin, EMI Electrola SME 91790, 30 cm., stereo/mono, 295 fr.
De sedert zijn vroege kindsheid blinde Spaanse componist, Joaquin
Rodrigo, komt de eer toe de toondichter te zijn van het eerste concerto voor gitaar en orkest van deze eeuw. Hij werd in 1902 nabij
Valencia geboren, studeerde in Parijs onder Paul Dukas en keerde
in 1939 naar Spanje terug, waar hij zich te Aranjuez vestigde. Het
jaar tevoren was hij in Parijs met de compositie van zijn gitaarconcerto begonnen, in de lento van 1939 voleindigde hij het te Aranjuez
en meteen had het zijn titel.
De gitarist Alirio Diaz vertolkt het werk op een schitterende wijze,
daarbij ondersteund door en in samenspraak met het Nationaal
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Orkest van Spanje, o.l.v. Rafael Fruhbeck de Burgos. Een intiem,
maar tegelijkertijd toch sprankelend stuk muziek, rijk gekleurc, met
fantastisohe nuances - tevens uitstekende illustratiemuziek bij dia's
of films over een of andere vakantie in Spanje...
Heel wat beter bekend zijn de symfonische impressies voor klavier en orkest, die de Falla "Nachten in de Spaanse tuin" betitelde. De toondichter was goed bevriend met Diaz en beInvloedde
deze onbetwistbaar. Gonzalo Soriano vertolkt het werk uitstekena.
Dirigent Rafael Friibeck ide Burgos leidt hier het Orchestre de la
Societe ides Concerts du Conservatoire de Paris. Heerlijke muziek,
die bij elke beluistering wat nieuws te bieden heeft.
De plaat is technisch onberispelijk verzorgid.
,

Ensemble "Secolo Barocco' : Francois Couperin : Quatre Concerts
choisis parmi 'Les GoOts Reim's', EMI His Master's Voice 2C 06310001, 30 cm., stereo/mono, 295 fr.
Benevens zijn sonates, heeft Couperin twee volumen kamermuziek gepubliceerd : in 1722 zijn "Les Concerts royaux", twee
jaar later zijn "Les Goats reunis". ,De titel van het laatstgenoemd
werk heeft betrekking op het ;doe!, dat de componist zich stelde :
Ihet versmelten van de Franse stijl met de Italiaanse. Laten wij
zeggen, dat , hij de {beide evengoed aankon, ,maar dat de Franse dan
toch domineert. De plaat omvat de concerten nummers 8, 13, 9 en
17. Het ensemble "Secolo Barocco" kwijt zich behoorlijk van zijn
taak : Michel Debost (fluit), Gaston Maugras (hobo), Amaury Wallez
(fagot) en Christian Ivaldi (clavecimbel). Presentatie en technische
verzorging : vlekkeloos.
Gervase de Peyer : Carl Maria von Weber : Klarinetconcerto nr. 1,
f-mol, op. 73 en Concertino voor klarinet en orkest, c-mol, op. 26
I Gioacchino Rossini : Introductie en Variaties voor klarinet en
orkest, EMI Electrola SME 91775, 30 cm., stereo/mono, 295 fr.
Weber heeft verscheidene composities voor klarinet geschreven.
Slaagde hij er niet in Mozarts klarinetconcerto - wellicht het mooiste ,dat ooit , gecomponeerd werd - te evenaren, tech blijft zijn "klarinetwerk" zeer waardevol en stelt de uitvoerder steeds in staat
alle "registers" te benuttigen, waarvan Gervase de Peyer, de bekende, nu 43-jarige Engelse klarinettist, dankbaar gebruik maakt.
Ook hier treedt Rafael Frilbeck de Burgos op als dirigent en leidt
het New Philharm onia Orchestre van Londen.
Is de toon van Weber eerder beseheiden - soms tot het schuchtere toe - ,dan vinden wij in de "Introductie en Variaties" een briljante Rossini terug, die zich, ook in dit minder bekende werk, een
virtuoos van het zuiverste water toont. En orkest, en solist, hebben
dit uitstekend , begrepen en laten zich meeslepen door de gracieu•

ze klankenrijkdom.
Wie minder vertrouwd is met de klarinet, wordt er beslist verliefd
op bij het beluisteren van deze plaat, waarop technisch ook helemaal niets op te merken valt.
Ensemble Instrumental de Musique Contemporaine de Paris : Xenakis : ST 10-1,080262 / Polla to Dhina / Akrata l Achorripsis, EMI His
Master's Voice, 2 C 063-10011, 30 cm, stereo/mono, 295 fr.
lannis Xenakis is op zijn minst een betwiste figuur te noemen. Zijn
muziek is beslist een uitdaging voor al wat met muzikaal igevoel en
gehoor te maken heeft. Misschien is zijn grootste verdienste +deze :
dat hij er schitterend in slaagt te ibeletten, dat je met al je aandacht
de uitvoering van een van zijn werken tot een goed einde brengt.
Je moat afdwalen, je ,gehoororgaan werpt a.h.w. een soon natuurlijke dam op tussen ide Xenakis-klanken en het stel zenuwen, dat
de igeluidsgolven naar je hersens overbrengt. Wellicht bereik je, na
veelvuldige beluisteringen, wel een norm van immuniteit. Kortom :
gesofistikeerd tot en , met. Heel even interessant om heel even te
beluisteren (men wil op ide hoogte zijn maar muziek voor de
toekomst ? Geef mij dan imaar Zwarte Lola.

Uw Verzoekprogramma 1 en 2, His Master's Voice 5 CO 47.24001 M
en 5 CO 47.24002 M, 30 cm., mono, 149 friplaat.
Deze verzoekprogramma-platen brengen een aantal graag gehoorde
werken, waarvan meerdere uitgevoerd door grote namen uit de
muziekwereld. Plaat nr. 1 groepeert orkest- en koorwerken, daar
waar nr. 2 uittreksels bevat uit beroemde opera's. Een greep uit
de inhoud zal veel verklaren ; Air uit suite nr. 3 in D (Bach) door
Yehudi Menuhin en Marcel Gazelle; Hear my prayer (Mendelssohn)
door het Temple Church Choir; Largo uit 'Xerxes' (Handel); Romance nr. 1 in G, op. 40 (Beethoven) met andermaal Menuhin en

NEONMA
ELITE
PITTEM

VERLICHTINGS& REKLAMEBEDRUF

de Berliner Philharmoniker o.l.v. Wilhelm Furtwangler; Toccata en
fuga in D (Bach) en natuurlijk het Hallelujahkoor uit 'The Messiah'
van Handel. De operaplaat bevat uittreksels uit opera's van Verdi,
Bizet, Donizetti, Rossini, Leoncavallo, von Flotow, Kienzl, Mozart,
Adam en Beethoven. Onder de uitvoerders treffen wij Tito Schipa,
Mario del Monaco, Rudolf Schock, Joseph Schmidt, Richard Tauber e.a. aan.
Voor elk wat wils dus en wel geschikt voor beginnende discofielen.
Er \bestaan weliswaar betere uitvoeringen van het merendeel van
de opgenomen werken — ook op technisch gebied
maar de
j.v.r.
prijs is in verhouding tot de waar zeer gematigd.

Burelen en fabriek
Brugse baan, 64

PITTEM
Tel. 051/462.63 - 463.63 (4 qnen)

r.1/4
11111111

Meubilering
Vandekerckhove
Noordstraat 52 Roese/are
Tel. 051/203.33 051 1 207.63

VuyIsteke
Devriendt
specialiteit : altaren, kommuniebanken en alle kerkwerk
ook zuivere witte marmer voor beeldhouwers
moderne schouwen in alle materialen

n.v.

Het moderne
steenbedrtjf
Brugse weg 357 Roeselare
Tel. 0511231.71

ZEKER
VAN
UW
VERZEKERING
het leven een waagstuk
rustig uw kansen wikken
zeker zijn van uw geluk
rust en zekerheid brengt
uw I A.13.11.1 verzekering
daar kan u steeds op aan

VERZEKERT STAD EN LAND
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
LEUVEN 1 POSTBUS 91 TEL. 016 279.31 OF 242.01
BRUSSEL WETENSCHAPSSTRAAT 25 TEL. 02 12.67.48

degelijk..., tijdig...
alle informatie over het
toneel-, opera-, concert- en
balletgebeuren
in Antwerpen, Brussel, Mechelen...
dank zij

de scene

Wij zijn een 'moeilijk' publiek. Er is de angst
voor het experiment, een vrees voor het nieuwe, een gebrek aan visie over het wezenlijke
van de toneel-, opera-, ballet- en muziekkunst.
Zeer dikwijls is dit to wijten aan het gebrek
aan goede informatie.
Daarom : abonneer U (vandaag nog !) op DE
SCENE. Stort slechts 50,- fr. en U ontvangt
vanaf september een heel jaar 9 omvangrijke
en rijkelijk geIllustreerde nummers in uw brievenbus.

Voor een proefnummer :
Theatercentrum,
Jan van Rijswijcklaan 28, Antwerpen
tel. 03/37.61.82

Voor uw storting :
prk. 549.18 van de Kredietbank-Antwerpen
t.g.v. banknummer 1100/13/38300
met vermelding op het strookje
'Abonnement De Scene'.
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volgende Zuid-Nederlandse Ontmoetingen, eveneens
aanwezig
te zijn
met
eenofofandere
anderekunstuiting.
kunstuiting.
aanwezig
te zijn
met
dede
een
Tenslotte
bewijzen
daarmee
ook
aan
onze
kunstenaars
Tenslotte
bewijzen
wewe
daarmee
ook
aan
onze
kunstenaars
een
dienst.
een dienst.
Onze
medewerking
Zuid-Nederlandse
Onze
medewerking
aanaan
dede
Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen
is
voor
het
C.V.K.V.
echter
een
Ontmoetingen is voor het C. V.K. V. echter
een
gelegenheid
om
een
probleem
scherp
te
stellen.
We
gelegenheid om een probleem scherp te stellen. We
zijn
er
ons
van
bewust,
dat
er
nog
veel
mogelijkheden
zijn er ons van bewust, dat er nog veel mogelijkheden
levende
kunst
van
Vlaanderen
dragen
zijnzijn
omom
de de
levende
kunst
van
Vlaanderen
uituit
te tedragen
in
het
buitenland
en
daar,
waar
het
past,
te
propageren,
in het buitenland en daar, waar het past, te propageren,
te bevorderen,
te stimuleren
activeren.
Het
te bevorderen,
te stimuleren
en en
te te
activeren.
Het
spreekt
van
zelf
dat
hiervoor
geld
nodig
is,
waarover
het
spreekt van zelf dat hiervoor geld nodig is, waarover het
C.V.K.V.
niet
beschikt,
maar
het
komt
ons
voor
dat
de
C. V.K. V. niet beschikt, maar het komt ons voor dat de
openbare
besturen
hier
een
vervullenhebben,
hebben,
openbare
besturen
hier
een
rolrol
te tevervullen
door kredieten ter beschikking te stellen voor een zaak,
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weg gaan.
gaan.
Eindelijk
kunnen
dedeVlamingen
We
menen
tevens
weten,dat
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bereiken, dan
dan
zalzalmen
elkafzonderlijk.
afzonderlijk.
elk
De
tentoonstelling
vanLimburgse
Limburgseen
en Antwerpse
Antwerpse
De tentoonstelling van
schilders,
door
het
C.V.K.V.
te
Eindhoven
ingericht, is
is
schilders, door het C. V.K. V. te Eindhoven ingericht,
aanleiding
geweest
tot
deze
korte
beschouwing.
aanleiding geweest tot deze korte beschouwing.
Toevallig
valt
buitenlandsinitiatief
initiatief van
van het
het C.V.K.V.
C.V.K.V.
Toevallig
valt
ditditbuitenlands
samen
met
de
splitsing
van
de
dienst
kunstpropaganda,
samen met de splitsing van de dienst kunstpropaganda,
zodat onze beschouwingen eigenlijk brandend actueel
zodat onze beschouwingen eigenlijk brandend actueel
zijn.
zijn.
We weten echter, dat we in minister Prof. Dr.
We weten echter, dat we in minister Prof. Dr.
van Mechelen en in zijn kabinetschef, de heer
van Mechelen en in zijn kabinetschef, de heer
Fleerackers, persoonlijkheden treffen, die oog hebben
Fleerackers, persoonlijkheden treffen, die oog hebben
voor de vele mogelijkheden, die Vlaanderen biedt en
voor de vele mogelijkheden, die Vlaanderen biedt en
niet beter vragen, dan een bruisende activiteit op te
niet beter vragen, dan een bruisende activiteit op te
wekken en blijvend te stimuleren. Het C.V.K.V. zal hier
wekken en blijvend te stimuleren. Het C.V.K.V. zal hier
graag zijn enthousiaste medewerking aan verlenen.
graag zijn enthousiaste medewerking aan verlenen.
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Zo was
mijn vader

Eric Claes

Er werd veel over mijn vader geschreven
door mensen, die dat met kennis van zaken
konden : letterkundigen, kunstenaars, critici
en journalisten.
Ernest Claes, de mens, de schrijver, de
volksverteller, de folklorist, ,de romancier onder al deze aspecten werd in studies en
bijdragen in dagbladen en tijdschriften over
hem geschreven.
En nu wordt mij gevraagd, die altijd in het
zakenleven stond en nog nooit een artikel
geschreven had, om U te zeggen hoe mijn
vader was, om de eenvoudige reden dat ik
'de zoon van •mijn vader' ben.

neiging tot het goede in zich heeft, en in
deze innerlijke goedheid van de menselijke
ziel geloofde hij vast.
Hij ergerde zich zeer aan kwaadsprekerij,
vcorocrdeel of verkeerde uitleg van goede
bedoelingen. Wanneer ik, die in een heel
ander milieu dan hij leefde, hem soms ,mijn
ondervindingen vertelde, vond hij dikwijls
dat ik te hard of te voorbarig oordeelde.
Zelfs na alles wat ihij na de tweede wereldoorlog meegemaakt had meende hij het
werkelijk wanneer hij verklaarde : „Ik kan
niet ihaten."

Wees dus, geachte lezer, niet te streng in uw
oordeel voor dit korte epistel over hem, die
ons alien zo lief was.
Wanneer iemand er niet meer is, hoort het
dat men over hem verheven dingen schrijft,
gewoonlijk eindigend met enkele roerende
woorden van eeuwig afscheid.
lk doe 'dit niet omdat mijn vader voortleeft
onder ons, door zijn werken, en omdat hij
in onze Vlaamse letterkunde een ereplaats
zal blijven bekleden.
Hoe zou ik beter over mijn vader kunnen
schrijven dan hijzelf ihet heeft gedaan ? lk
zou alleen maar de woorden kunnen pherhalen,
die hijzelf gebruikte om mijn grootvader,
Marten Claes, uit te beelden.
Mijn vader en ik zijn altijd grote vrienden
geweest. Het boek 'Kiki' is van het eerste tot
het Iaatste woord werkelijkheid; daarin is
niets gefantaseerd. Het is nu meer , dan
vijftig jaar geleden .dat Kiki de hand van
Papa en Mama losliet en dapper, maar met
toch ietwat angstige blik, de school en het
leven inging.
De verhouding van vader tot zoon evolueerde
met de jaren en heeft zich ontwikkeld tot
een grote vriendschap tussen twee mannen.
Toen mijn vader heenging verloor ik mijn
beste vriend op deze wereld.
Als kind en jongeman zag ik in hem natuurlijk
eenvoudig 'onze Pa' zoals iedereen. Hij
begrijpend tegenover mijn
stond
kinder- en jeugdproblemen, streng waar het
nodig was en met reden : ik thield niet veel
van de school en was geen studiekop. Voor
hem was het feit te mogen studeren de
verwezenlijking van een Ievensdroom
geweest. Dat zijn zoon .dit anders inzag
heeft hem imisschien soms wel wat teleurgesteld, , doch in latere jaren begreep hij dat
mijn weg in een andere richting liep.
Op de vraag : „Hoe was mijn vader ?" geef
ik het antwoord idat heel zijn persoonlijkheid
weergeeft : „Hij was een goed mens."
Mijn vader was goed en , geloofde in de
goedheid van de mens. Het was geen naIeve,
sentimentele igoedheid die alles siert imet
een snort aureool van heiligheid. Vader was
een realist, die de mensen wel , degelijk zag

Mijn vader was zoals zijn lezers hem kennen
uit zijn lboeken. Zoals hij de mensen zag en
beschreef was hij zelf ook en zijn kijk op
het leven was, naar mijn mening, de goede.
Wij waren thuis een zeer nauw verbonden
familie. De letterkundige samenwerking van
vader en moeder was zeer intens : hij had
een grote bewondering voor haar werk, een
heel ander genre dan het zijn, en vroeg
haar dikwijis raad en oordeel over zijn eigen
werk. Vader was meestal vrolijk en
opgewekt, zelden zwaarmoedig, werkte en
las zeer veel, een 'dolce farniente' kende
hij niet.
Hij hield zeer veel van mijn vrouw en stond
dicht bij haar omdat zij in haar jeugd veel
op de boerderij bij haar familie verbleef en
zodoende het boerenleven , goed kende.
Zijn enig kleinkind, mijn dochter Polly, was
natuurlijk zijn oogappel, , die in huis letterlijk
alles mocht doen.
Zijn hart stond open voor alle kinderen;
het was zijn hobby te corresponderen met
jeugdige lezers en hij was, ook op hoge
leeftijd, ontvankelijk voor de gezichtspunten
van de jeugd.
Zijn vrienden, letterkundigen en anderen,
hadden een zeer grote plaats in zijn leven
en hij bleef trouw aan , de gedachtenis van
alien, oak van vrienden uit zijn prilste jeugd.
Zijn leven en werken stonden in dienst van
de mensen van Zichem en Averbode, de
Kempen, het Hageland en de iDemervallei.
Na zijn jeugd in Zichem zijn de grote
tijdperken in zijn bestaan geweest : Herentals,
het college en Leuven, de Universiteit en
de Vlaamse Beweging.
Vader was voor alles een universeel mens
met een grate liefde voor heel Vlaanderen
en een uitgebreide belangstelling voor de
wereldliteratuur, waarvan hij zich op de
hoogte ihield tot in zijn Iaatste levensjaren.
Vader... uw leven is schoon geweest en
gij hebt het einde rustig zien aankomen.
Uw hart is stil gevallen zoals ,de oude klok,
die ik zelf nog herstelde, en die nog een paar
weken getikt heeft alvorens voor goed te
zwijgen.
Gij rust nu temidden van uw yolk op de
plaats en in de streek waar uw groot en
goed hart altijd voor klopte : tegen de muur
van de abdijkerk te Averbode.
Vlaanderen verloor zijn geliefde schrijver;
ik mijn vader en mijn beste vriend op deze
wereld.

,

en beoordeelde zoals zij waren, met hun
goede, slechte of ruwe kanten; voor de
werkelijkheid van het dagelijkse leven was
hij zeer objectief. Doch het leven had hem
geleerd dat de mens over het algemeen de
278

Foto van Theresia Claes-Lemmens,
moeder van Ernest Claes
Van Claes' vader bestaat geen enkele foto.

Ernest Claes
levensloop
Mijn
persoonlijke
herinneringen
Armand Bon

Ernest Claes werd 24 oktober 1885 te Zichem
geboren, viak op de Worp, midden in de
groene en vaak in ide winter verdronken
Demervallei, als zevende kind van Jozef
Claes, in de wandel Merton genaamd en
Theresia Lemmens. Zijn vader was afkomstig
van Testelt en stierf reeds 22 februari 1895.
Zijn moeder, afkomstig van ,Okslaar, bleef
vroegtijdig alleen met negen kinderen. Het
ouderlijke huis, thans museum, staat nog
op de weg van Zichem naar Averbode, op
de scheiding tussen Kempen en Hageland.
Claes is een onvervaist kind van VlaamsBrabant. Wie zijn geboortestreek kent, wie
het land en het yolk door , de beschrijving
van Claes zelf begrijpt, zal de oorspronkelijke
kunstvisie van deze ,meester naar haar voile
regionale en Europese waarde schatten.
Claes heeft in zijn Jeugd en De oude klok
en andere heimatverhalen het ouderlijk huis,
het land en het yolk in het licht van een
diepgaand folkloristisch inzicht geplaatst.
Het innigste leven van zijn kunst wortelt
in de geboortegrond. Daarom is zijn jeugd
beslissend voor zijn loopbaan en zijn kunst
geweest. Uiterlijk een ,harde jeugd op een
arme labeurgrond; ruwheid zonder boos
opzicht; onbegrip zonder opzettelijkheid;
verzet tegen een hoger beschavingspeii;
potsierlijk en tiranniek schoolonderricht.
Dit was het milieu, waarin de kunstenaarin-spe opgroeide; het kader waarin hij
autobiografisch zijn Witte-figuur heeft
geplaatst, ais een mengsel van onbedwongen
natuurkracht, van bedwelmende schoonheid
en moreel verzet tegen niet-verantwoorde
opvoedingsmethoden.
Was dit yolk en dit land wel echt zo arm
en miserabel ? Stephanie Claes-Vetter lichtte
me dit toe in een brief van 22 april 1947 uit
Huize Terstalle te Ukkel : „Ernest stelt
zichzeif altijd gaarne voor ais komend uit
een 'arm gezin' en dat is eigeniijk niet waar.
Net is niet uit hoogmoed dat ik zoiets
schrijf, meer uit eerlijkheid. U hebt de foto
gezien van zijn ouderlijk huis; het was een
mooie grote boerderij, met een lusttuin ervoor
en een groentetuin en ,boomgaard erachter,
met schuren en stallingen vol vee. Toen ik
er ais jong meisje met mijn moeder voor
het eerst kwam, in 1911, het jaar volgend
op het Mariacongres te Averbode, hadden
wij ons voorbereid op een bezoek bij
arme stakkerds in een werkmanshuisje en

we kwamen op een fraaie welvarende, goed
onderhouden boerderij. Op een zeker
ogenblik stond ik achter bij de vlierstrook
naast de waterput en keek over het vruchtbare land. 'Zover kunt ge niet zien', zeide
moeder Claes tegen mij. lk begreep niet
goed wat ze bedoelde en toen legde
Philomene, Ernest's jongste zuster, het mij
uit. Zo ver kon ik niet zien of al de akkers
waren hun eigendom, rondom heen
behoorde het allemaal aan de Claesen'.
Moeder was weduwe gebleven met negen
meest nog jonge kinderen, daardoor hadden
ze dikwijls moeilijke jaren gekend, maar
arme mensen waren het niet. Toen moeder
Claes stierf in 1925, werd het eigendom
openbaar verkocht voor de verdeling en elk
der negen kinderen erfde een schone som.
Maar Ernest heeft uit liefde voor de
geringen denk ik, zich zelf gaarne bij de
arme lieden gerekend. Nu beter zo dan
omgekeerd... (Boni, Claes-archief).
Als natuurkind was de jonge Nest vatbaar
voor de schoonheid en de zonnige kanten
van dit milieu. De Worp, de beemden van de
Eesel, de Leytsgracht en de Zandberg,
heel , dit wondervol land heeft hij met epische
ontroering in zichzeif opgenomen, samen
met de , magie van het licht en de duisternis.
Hij heeft bevend geluisterd naar de verhalen
van stropers, leeglopers, zwervers en dagjesmensen, naar vreemd yolk en reizende
passanten. Hij werd getroffen door hun
griezelige spookgeschiedenissen. Door dit
'luisteren' werd zijn levendige fantazie
bevrucht en bevolkt. Dit bevruchtingsproces
zou uitgroeien tot een scheppende heimatliteratuur, die, geholpen door zijn
begenadigde vertelkunst, haar weerga niet
niet vindt. Later, in de schemeravond van
zijn leven, schrijft de auteur over zijn
'stralend droomparadijs', , dat hij op een
andere plaats als 'zonder vreugde' kenmerkt.
Te Zichem bij meester Bakelants liep de
Nest school, van zijn zevende tot elfde jaar.
Deze meester, een haast verbitterd man, de
prooi van nukken en grillen, het slachtoffer
van een hard leven, zoals alles hard was
toen in , de Kempen, hield er eigenaardige
opvoedkundige methodes op na. Hij
scheidde de lammeren van de bokken, de
labbekakskens van de loebassen en sloebers,
waaronder Nest een plaats kreeg. Bracht
dit onderwijs hem niet anders bij dan
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straffen, het
schoollokaal werkte
werkte hem
hem de
de
straffen,
het schoollokaal
boeken
van Conscience
Conscience in
in -de
hand, die
die in
in
,de hand,
boeken van
het strafkamertje
strafkamertje lagen opgestapeld.
opgestapeld. Vader
Vader
Claes
las ook
ook graag
graag deze
deze romans
romans en
en moeder,
moeder,
Claes las
die niet
niet kon
kon lezen,
lezen, praamde
praamde haar
haar man
man om
om er
er
die
uit
lezen.
uit voor
voor -te
te lezen.
De
magische toverkracht
toverkracht van
van de
de lectuur
lectuur
De magische
wentelde
iets bloot
bloot in
in de
kleine rakker.
rakker. De
De
, de kleine
wentelde lets
passieve auteur
auteur was
was geboren.
geboren. Vader
Vader
Conscience
was de
de peetoom
peetoom bij
bij dit
dit doopsel.
doopsel.
Conscience was
In
bleven !de
de jongens naar
naar school
school
In die
die dagen bleven
gaan
tot aan
aan hun
hun eerste
eerstekommunie,
kommunie, op
op hun
hun
gaan tot
tiende of
of elfde
elfde jaar.
jaar. Deze
Deze trok
trok een
een
tiende
scheidingslijn
het verleden
de
,verleden en
en de
scheidingslijn tussen het
toekomst. De
meeste jongens
jongens sloten
sloten zich
zich
toekomst.
De meeste
aan
bij oudere
oudere broers
broers en
en zusters
zusters op
op het
het veld;
veld;
aan bij
enkelen,
de uitverkorenen
uitverkorenen die
die het
het konden
konden
enkelen, de
betalen,
trokken hoger op
op naar
naar Diest,
Diest, naar
naar
betalen, trokken
de middelbare
middelbare school,
school, de
,de'kolle-majen'.
'kolle-majèn'.
Van het
het tiende
tiende jaar
jaar af
af was
was het
hetdus
duswerken.
werken.
Van
Na
zijn eerste
eerste kommunie,
kommunie, voorjaar
voorjaar 1895,
1895, het
het
Na zijn
sterfjaar van
zijn wader,
vader, zo
zo typisch
typisch
sterfjaar
van zijn
beschreven in
in Zichemsche
Novellen, 1921,
Zichemsche Novellen,
met
de herderlijke
herderlijke figuur
figuur van
van pastoor
pastoor
met de
Munte
de voorgrond,
voorgrond, stuurde
stuurde moeder
Munte op
op de
,moeder
Claes
haar Nest nog
nog af
af en
en toe
toe naar
naar school,
school,
Claes haar
om hem
hem uit
uit het
hetouderlijk
ouderlijk huis
huis
deels om
verwijderd
deels omdat
omdat zij
zij
verwijderd te houden,
, houden, deels
onbewust
dat de
de jongen,
jongen,door
onbewust aanvoelde dat
door
vaders geest
geest bezield,
bezield, in
in contact
contact met
met het
het
vaders
schoolonderricht
geestelijk houvast
houvast zou
zou
schoolonderricht een
een geestelijk
vinden. Nest
had zo
zo pas
pas een
een eervolle
eervolle
vinden.
Nest had
vermelding gekregen
enige jongen
jongen
vermelding
gekregen -— de enige
uit
Zichem —
- in
in een
eenbischoppelijke
bischoppelijke prijsprijsuit Zichem
kamp
over Gewijde
Gewijde Geschiedenis
Geschiedenis en
en
kamp over
Catechismus.
Met de school
school kwam
kwam echter
echter
Catechismus. Met
geen vender
verder contact
contact 1:ot
stand. Nest
Nest werd
werd een
een
lot stand.
koeienhoeder,
omdat zijn
zijn gezondheid
gezondheid te
te
koeienhoeder, omdat
zwak was om
om onmiddellijk
onmiddellijk op
veld te
te
zwak
op het veld
werken. Hij
Hij las boeken,
boeken, fantazeerde
fantazeerde en
en
werken.
de tijd
tijd met
metjongensfratsen
jongensfratsen en
enWitteWittedoodde de
manieren.
dag groeiden
groeiden onvoldaanonvoldaanmanieren. Met
Met de dag
heid
onrust in
in het
het hart
hart van
van de
de kleine
kleine
held en onrust
jongen, vooral
vooral toen
toen hij
tijdens de
de vakantie
vakantie
jongen,
, hij tijdens
zijn
schoolkameraden, die te
te Diest
zijn schoolkameraden,
,Diest
studeerden, ontmoette
ontmoette en
en hoorde
hoorde vertellen
vertellen
studeerden,
over
voor- en
en nadelen
nadelen van
van het
hetstudieleven.
studieleven.
over de voorPlots
valt de kleine
kleine Nest
Nest ziek.
ziek. Een
Een voile
volle
Plots valt
winter
Hij geneest
en gaat
gaat
winter blijft
blijft hij
hij tete bed.
bed. Hij
geneest en
naar
de Moeder
Moeder Gods
Gods voor
voor
naar Averbode
Averbode om
om de
zijn
genezing te
te danken.
danken. Dit
Dit was
was zijn
zijn eerste
eerste
zijn genezing
contact met
met de
devermaarde
vermaarde abdij;
abdij; dit
dit was
was
zijn bevrijding.
bevrijding. (De
oude klok,
klok, 1947,
169-170).
(De oude
zijn
1947, 169-170).
Ernest
werd in
in het
het bureau
bureau onder
onder de
Ernest Claes
Claes werd
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Franken en
Schoenaars opgenomen
opgenomen
heren
heren Franken
en Schoenaars
en
mocht in
in de
deonmiddellijke
onmiddellijke nabijheid
nabijheid van
van
en mocht
de .drukkerij
drukkerij karweitjes
opknappen. Daar
Daar
karweitjes opknappen.
heeft
hij zijn
zijn eerste
eerste centjes
centjes verdiend
verdiend en
en
heeft hij
later
stukjes geschreven.
geschreven. Prelaat
Prelaat
later zijn
zijn eerste stukjes
Crets,
witte monseigneur
monseigneur van
van de
deabdij,
abdij,
Crets, de witte
was
met de
deZichemse
Zichemsewittekop
witte kop ingenomen.
ingenomen.
was met
Hij
naar het
te
Hij stuurde
stuurde Nest
Nest Claes
Claes naar
het college te
Herentals
er de
deLatijnse
Latijnse humaniora
humaniora te
te
Herentals om
om er
volgen,
in de
de hoop
hoop dat
dat er
erlater
later een
eenwitheer
witheer
volgen, in
zou
uit groeien,
groeien, 1898-1905.
1898-1905. Nooit
Nooit heeft
heeft
zou uit
prelaat
andere roeping
roeping van
van zijn
zijn
prelaat Crets
Crets de andere
pleegkind
hoogste
pleegkind tegengewerkt.
tegengewerkt. Dit
Dit is
is de hoogste
blijk
verering, dat
d'at de
vergrijsde auteur
auteur
, de vergrijsde
blijk van
van verering,
aan
de dierbare
dierbare afgestorvene
afgestorvene schenkt.
schenkt.
aan de
Uitvoerig
humoristisch heeft
over
Uitvoerig en
en humoristisch
heeft Claes over
zijn
collegejaren geschreven.
geschreven. Zonder
Zonder zijn
zijn
zijn collegejaren
weemoedigheid te
tevergeten
vergetenweet
weet!hij
hij zijn
zijn
verblijf
leven op het
het
verblijf in
in het
het kosthuis,
kosthuis, het
het leven
college,
defranstalige
franstalige atmosfeer,
atmosfeer, zijn
zijn
college, de
omgang
met studenten
studenten en leraars
leraars in
in een
een
omgang met
fijngetekend
grappig kader
kader te
te plaatsen.
plaatsen.
fijngetekend en
en grappig
Op
het college ontdekte
ontdekte hij
hij Gezelles
Gezelles
Op ihet
dichtwerken
vatte vuur
vuur voor
voor de
de Vlaamse
Vlaamse
dichtwerken en
en vatte
studentenbeweging
van Albrecht
Albrecht Rodenbach.
Rodenbach.
studentenbeweging van
In
'tgeniep
maakte hij
hij kennis
kennis met
met het
hetwerk
werk
In 't
, geniep maakte
van
Hollandse Tachtigers
Tachtigers en
de
van de Hollandse
en de
Vlaamse
Straksers. De
De grote
grote
Vlaamse Van
Van Nu
Nu en Straksers.
verboden
ontdekking bleef
bleef Streuvels'
Streuvels'
verboden ontdekking
'Lenteleven'.
tenteleven'.
E.H.
Puydt, een van
van Claes'
Claes' leraars
leraars
E.H. Kasper
Kasper De
De Puydt,
te Herentals,
Herentals, schilderde
schilderde zijn
zijn oud-leerling
oud-leerling
als volgt,
volgt, in
in een
eenbrief
briefvan
van 27
27maart
maart 1947:
1947:
"Claes
altijd eerst
eerst in
in Vlaams
Vlaams opstel,
opstel,
„Claes was altijd
anders
een lastig
lastigkarakter
karakter soms.
soms.Met
Metzijn
zijn
anders een
directeur
aan de
de stok.
stok.
directeur had
had hij
hij het
het wel
wel eens aan
De
Heer Laurent
Laurent had
-de wispelturige,
wispelturige, soms
soms
De Heer
had de
weini-g
bedachtzame student
student liefst
liefst wat
wat
weinig bedachtzame
solieder en
en ordentelijker
ordentelijker gezien.
gezien. Kloeg
Kloeg
ergens een
een bewaker
bewaker of
ofopzichter
opzichter of
ofleraar
leraar
over
Ernest, dan
baas hem
hem (Claes)
(Claes)
over Ernest,
dan haalde
haalde de baas
nog
extra over de hekel,
hekel, op
op een
een
nog eens extra
manier
gevoeligeZichemnaar
Zichemnaar niet
niet
manier die
die de gevoelige
immer
juist gemeten
gemeten toescheen
toescheen
immer verdiend
verdiend en
en juist
en
hem eventjes
eventjeseen
eenmartelaarsmentaliteit
martelaarsmentaliteit
en hem
en een
een dito
dito uiterlijk
uiterlijk gaf.
gaf. Een
Een goed
goed woord
woo~d
van
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Bibliotheek een bundeltje verhalen Uit mijn
dorpken had gepubliceerd, de eerste
hoofdstukken van De Witte.
„En ik zond die op aanraden van August
Van Cauwelaert ook aan 'De Nieuwe Gids'. lk
kreeg van Willem Kloos het ongelooflijk
antwoord, ,dat het zou opgenomen worden,
alleen het woordje 'kakschool' moest
veranderd worden in 'bewaarschocl' om de
fatsoenlijkheid van de Hollandse Nieuwe
Gidslezers niet te kwetsen." (Van Nu en
Straks en daarna, 12, 13).
Niets verscheen. Claes werd ongeduldig en
eiste de kopij terug. Willem Kloos verontschuldigde zich, wendde voor dat sommige
auteurs al twee jaren op verschijning
wachtten en zond 'tot zijn groot spijt' netjes
het manuscript aan de afzender terug. De
Witte verdween daarna in de map. Wie zou
durven , dromen dat deze bestseller het
300ste duizendtal zou halen !
'Dietsche Warande en Belfort' nam Claes'
novelle Wroetersleven op. De jonge auteur
kreeg smaak in het , publiceren van eigen
werk, ofschoon hij als debutant door ,de
gevierde goden niet onmiddellijk met lauweren
werd bekroond. Nest Claes be -iiindigde zijn
laatste jaar aan de hogeschool en promoveerde tot doctor in de Germaanse filologie
met een proefschrift over , de Hollandse dichter
Potgieter, 1909.
Tijdens het Mariaal Congres te Averbode
in 1910 leerde hij de jonge Nederlandse
schrijfster Stephanie Vetter kennen. Geen
voorbijgaande verliefdheid. Het mooie en
talentvolle meisje maakte hij tot zijn vrouw
en verbond alzo Noord en Zuid. Zij huwden
in 1912 en kwamen in de omgeving van
Antwerpen wonen, waar Nest Claes onder
Dr. Van de Perre en apotheker A. Hendrickx
de leiding nam van het 'Vlaams Sekretariaat',
1910-1913. Hij sprong in de bres voor
'De Standaard' en 'Ons Volk ontwaakt', totdat
hij in 1913 in de Kamer een plaats kreeg
als ambtenaar in de vertaaldienst. ,Hij
verhuisde naar Brussel en werd varier van
Erik (KiKi), 5.10.1913.
Wereldoorlog I verbrak het geluk van bet
jonge huisgezin. Namen 1914 is ide titel
geworden van zijn eerste groot boek, 1919.
Te Namen werd hij gekwetst en naar Erfurt,
het Duits gevangenenkamp, overgebracht.
Bei uns in Deutschland zet de verbanning in
beeld, 1919. Dank zij een Rode-Kruis-armband

Soldaat in 't Engels leger 1914-18

wist hij in 1915 zijn vrijlating te bekomen.
Over Zwitserland en Frankrijk bereikte hij
Le Havre. Tot 1916 bleef hij in dienst van
het korps der Anglo-Belgische tolken. Zijn
invaliditeit wettigde vervolgens zijn ontslagname uit het leger, 1916. Claes' vuurdoop
werd tevens zijn schrijversdoop. In 1920
verscheen de eerste uitgave van De Witte.
Tcevallig ving zijn carriere als auteur aan
tijdens de oorlog. Het werd geen bloot
omstandigheidswerk. Hij openbaarde z:ch van
meet of aan als een geniaal verteller,
oorspronkelijk tot in het detail. Hij werd geen
louter reporter. Zijn beschrijvingen dragen de
kleur van het doorvoelde !even, van introspectie en egocentrische lyriek. Zijn typering
van mensen en tdingen is raak. De diepe
gevoelstoon klinkt rechtzinnig. De smaak
van het autobiografisch element zal hem
zijn !even lang bijblijven. Geen enkel auteur
heeft zoveel over zichzelf geschreven, doch
geen enkel auteur heeft tevens zo natuurgetrouw het , beeld van zijn yolk geboetseerd.
Claes mag individualistisch zijn, zijn boeken
weerspiegelen daarentegen de ziel van zijn
land en yolk.
Claes had tijdens de eenzame dagen te Erfurt
en gedurende de oorlogsperiode het plan
opgevat een roman van betekenis te
schrijven. Welke jonge talentvolle schrijver
heeft deze droom niet gekoesterd ? Claes
dacht aan zijn boerenvolk, het yolk met de
vele kinderen, het yolk dat zijn kinderen in
achterlijkheid en armoede kweken moest.
Hij dacht aan de strijd van dit volk met de
eigen grond en het labeur van zijn handen
in de dienst van rijke grondbezitters. Wellicht
rijpte toen reeds zijn Herman Coene, 1925.
Doch meer over De Witte, zijn bestseller. Na
de oorlog bracht een samenloop van
omstandigheden de Witte-geschiedenis
opnieuw ter sprake. August Van Cauwelaert
herinnerde zijn vriend aan ,de schone dagen
van de Leuvense kamer van rhetorika
Violier', toen Nest , de eerste hoofdstukken
van De Witte voorlas. Samen namen zij 'het
handschrift opnieuw door en, gedenkend het
vermanend woord van professor De Cock
'blijf eenvoudig, yolks, blijf uzeif', zette Nest
zich aan het boetseren van deze jongensfiguur, die wonder boven wonder zijn
naam over de grenzen zou dragen. Weg was
de oorlogslyriek, het [win en het bloed.
Nest Claes riep de geboortestreek wakker,
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het land langs de Demer, de Du1p, de
Leytsgracht, de kuilen van het Kraanrijk. Hij
zag de torens van Averbode, Zichem en
Scherpenheuvel. Naast en achter de Witte
ontwaarde hij het schone, taaie en gezonde
ras van zijn land. Hij zag voor zijn geest
al de gestalten die zijn jeugd bevolkten. In
bonte stoeten trokken zij voorbij. Het land
kreeg een ziel, de dingen een hart. Alles was
zinnelijk en ,mystiek tegelijk : alles was
merselijk. Deze glansrijke droomwereld
werd het decor, waarin eerst ,de Witte naar
voren trad, ,het symbool van een hard maar
gedegen bestaan.
Zoals 'Pallieter' voor Felix Timmermans een
verrijzenis betekende, zo hield De Witte van
Ernest Claes een blijvend en vrolijk verbond in met de ziel van zijn yolk.
De triomftocht van De Witte in binnen- en
buitenland verbaasde Claes ten zeerste en
soms toonde hij zich wrevelig als hij
vermoedde ,dat dit boek slechts sensatie
wekte wegens de ongehoorde grappen van
een bengel. Neen, De Witte had hij niet
bedoeld als kinder- of jeugdboek. Hoe dikwijls
heeft hij mijzelf dit refrein tot vervelens toe
laten horen. Claes heeft mij gezegd : „De
Witte is de tragedie onder !de grap". Maar
feiten zijn feiten; De Witte werd .het Zondagskind van Vlaanderen.
Twintig jaar lang verdeelde Claes zijn
dagtaak tussen de vertaaldienst in de Kamer
en de rustige schrijversarbeid aan de zijde
van mevrouw Stephanie, die in de letterkundige salons eveneens naam verwierf.
De lijst van zijn boeken wijst op een
vruchtbaar leven. Het is mijn opgave niet
deze boeken een na een te analizeren. lk
weet slechts, dat elke nieuwe publikatie van
hem een stijgende lijn beschreef naar de
toppen van de roem. Betekende het einde
van Wereldoorlog I het begin van zijn
letterkundig succes, het einde van
Wereldoorlog II dreigde zijn ondergang te
worden. In een Brusselse cel mocht hij
daarover mediteren, Cel 269, 1951. Voorlopig
in vrijheid gelaten, worstelde hij vier jaar
lang met het krijgsauditoriaat met het gevolg
dat zijn hart werd aangetast. lk herinner
me nog elk detail van mijn eerste ontmoeting
met Ernest Claes. In het voorjaar van 1946
belegden de 'Schrijvers voor de jeugd' een
vergadering in het Redemptoristenklooster te
Jette-Brussel. De grote Claes was daar
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Laten wij gemakkelijkheidshalve en om een
grens te stellen, het eerste werk van Ernest
Claes situeren tussen Uit mijn Dorpken
(Gent, 1906) en Reisverhaal (Antwerpen, 1938),
er meteen op wijzend dat tussen eerstgenoemd werk en het tweede boek, door
E. Claes gepublicee~d - namelijk Uit mijn
Soldatentijd -een periode ligt van elf jaar
zonder enige publikatie in boekvorm.
Tussen 1906 en 1938 heeft Claes zijn beste
heimatromans en streekverhalen geschreven.
Het eerste verhaaltje van hem dat in druk
verscheen was het versmade schoolopstel
Jefken, dat door Prof. Jef de Cock in De
Groene Linde werd opgenomen. Van dat
ogenblik af schreef Claes meer zulke verhaaltjes, die onder de titel Uit mijn Dorpken
gebundeld zouden verschijnen in 'Flandria's
Novellenbibliotheek', door bemiddeling van
Maurits Sabbe.
Er kan niet genoeg de nadruk op gelegd
worden, dat Claes het leven van zijn figuren
niet beschrijft. Hij schept en, modueleert dat
leven. Hij neemt een al dan niet werkelijk
geleefd hebbend type, plaatst het in zijn
natuurlijk kader en herschept dan dit type.
Zelfs wanneer het aldus verkregen innerlijk
en uiterlijk beeld de volstrekte werkelijkheid
evenaart, zelfs dan blijft het onstane type een pastoor Munte, een Wan nes Raps, een
Witte - nog in hoofdzaak zijn schepping.
Ongetwijfeld neemt hij, onder impul,s van de
betrachting om de figuren, toestanden en
gebeurtenissen zo juist mogelijk weer te
geven, zijn toevlucht tot de indrukken en
herinneringen, die hem uit de Ziohemse
realiteit, het rechtstreeks kontakt, zijn
bijgebleven. Maar hij herschept die realiteit,
neemt er iets van weg, voegt er iets bij,
blaast haar de ziel in (lie hij erin ziet, steeds
op zulke wijze dat het beschreven type of
de aangehaalde ,gebeurtenis een realiteit
blijft voor degenen die persoon en feit van
nabij gekend hebben. Zij zullen zelfs geneigd
zijn de visie van Claes over te nemen en zijn
uiteenzetting van de feiten de echte te
noemen: "Wijzelf hebben dat vergeten, maar
Nest heeft alles onthouden," zeggen
degenen die in zijn boeken een rolletje
mochten spelen.
Personen als Fiel Ekster en Jef Lei,rs (de
schrijnwerker uit Pastoor Campens) hebben
in werkelijkheid nooit bestaan. Maar vraagt
men te Zichem: "Hebben die mensen hier

geleefd?" dan zal men dadelijk een
bevestigend antwoord ontvangen. Oe fiktie
is werkelijkheid geworden.
De ziel van ons volk, zijn gebruiken, aktie en
reaktie, de geheimnisvolle voedingsbodem
van zijn soms nog bij oud heidendom
aanleunende koncepten, dit alles is zozeer
met de auteur Claes vergroeid en één
geworden, dat zelfs volstrekt fiktieve vindingen
door menigeen als historisch worden
beschouwd.
Indien Claes van zijn volkse typen innerlijk
worstelende mensen had gemaakt, steeds in
strijd met de demon van de wanhoop, mensen
achtervolgd door een geduri'g en kwellend
'waarom', die de zin ofwel de zogenaamde
zinloosheid van het bestaan pijnlijk afwegen
en dagelijks noodkreten ofwel banbliksems
ten hemel slingeren, mensen die geestelijk
en moreel aan deze innerlijke ,gespletenheid
ten onder gaan, of er zichsleohts dank zij
bovennatuurlijke gaven kunnen boven
verheffen, dan waren zijn typen misschien
voor een 'bepaald publiek interessanter
geweest. Maar dan had hij van de Kempische,
de Hagelandse, de Vlaamse volksmens, een
vals beeld gegeven! Thans heeft hij dit volk
zonder nochtans blind te zijn voor zijn
gebreken, voor de minder aangename
facetten, voor zijn sporadische ruwheid,
wreedheid, onevenwiohtigheid en zelfs
bekrompenheid, waarlijk naar het leven
geschetst. Hij tekende in onze mensen de
duivel en de engel, wel wetende dat iemand
nooit volstrekt ,goed is en evenmin volstrekt,
boos. Maar de goede mens, die Claes in
essentie wou zijn, heeft bij voorkeur de
goede eigenschappen van dit volk in het
daglicht gesteld, wat ongetwijfeld zijn recht
was.
Van de Sichemse Novellen hebben sommige
de tijd getrotseerd omdat ze reeds van een
kiemend meesterschap getuigden: 'Onze
Wannesome', ,het bitter-pessimistische
'Stegger', ,het voortreffelijk 'Pastoor Munte' en,
ofschoon in mindere mate, 'De Mambers van
't Konsèl'. Nadien volgde De Fanfare de
Sint-Jansvrienden, waarin het ontstaan, de
bloei, stuiptrekkingen en tijdelijke ondergang
van een dorpsfanfare werden uitgetekend.
Claes plaatste ze dààr, waar een Vlaamse
fanfare werkelijk te vinden is: te midden van
het volksleven.
Een boek dat tot menige pennetwist

De fanfare 'De Sint Jansvrienden' zoals ze
door de Eerw, Heer Schoenaers van
't Averbodes Klooster rond de jaren 1900
werd heropgericht.
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aanleiding heeft gegeven, is Het Leven van
Herman Coene, door sommigen als een
volstrekt mislukte roman beschouwd, terwijI
anderen, meer genuanceerd, er gedeelten
in aangetroffen hebben die tot Claes' beste
literaire , prestaties zouden behoren.
Naar onze mening is deze eerste en
begrijpelijke poging van Claes tot het

schrijven van een roman — droom van alle
jonge letterkundigen — niet geworden, wat
wij thans onder een roman verstaan. Het is
veeleer een lang uitgesponnen verhaal, waarin
een zeer gebalde kern zit : de wrok van
de Coenes tegenover het geslacht van de
van Berckelaers, van de boer tegenover de
heer. Deze sterke kern iwordt dan verdronken

.ti
ff3t4m

onder talrijke bijkomstige elementen en
figuurtjes, waarbij enigszins de klemtoon
wordt gelegd op Maantje Coene, de tweede
zoon van Peter. Het eerste deel beschrijft
aldus terloops de prille jeugd van Maantje,
zonder de minste kcmpleksen. Het blijft bij de
lay-out van een roman, omringd door
natuur- en karaktertekeningen en losse
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Naast Ernest Claes staat de Witte

Twee Zichemse types :
Nis en Heineke Smid.
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bleven evenwel momentopnamen van zeer
ongelijke waarde en soms, zoals in Marche
forcee, zonder de geringste klimaks.
Literair zijn de stukjes zeker geen hoogtepunten, maar toch vat men hier en daar
reeds een klank, die op Claes' latere
vertelkunst wijst, zoals het snerpend 'Van
een schamel moedertje'. In Namen 1914 zijn
de beelden scherp en gevoelig terzelfder
tijd, zonder overdreven nevenbeschouwingen.
De feiten spreken voor zichzelf. Minder
diepzinnig dan de latere beschrijving van
zijn belevenissen als krijgsgevangene,
brengt dit oorlogsdagboek een vrij getrouw
beeld van die voor ons, wegens onze
raketten en waterstofbommen, zo
archaIstische oorlogsvoering van 1914-18.
Een geromanceerd relaas van zijn wedervaren als krijgsgevangene tijdens de eerste
wereldoorlog in Bei uns in Deutschland.
Andermaal korte, afgebeten zinnen, een
kernachtige taal. , Dit boek brengt ons een
uitmuntende weergave van de realiteit, van
de door misere tot hoogspanning gedreven
gevoelens, de individueel afwijkende reakties
bij plagerijen en dit alles of en toe
afgewisseld met een 'humoristisch' tafereeltje,
met veel weemoed omkranst.
In feite is Bei uns in Deutschland een zeer
bitter boek, een chaos van ellende, idood
en vernedering. Een steekspel van hartstochten en wederzijdse haat : langs de ene
kant hooghartige en misprijzende, langs de
andere kant een gloeiende, opstandige
haat. Claes wordt hierbij niet gespaard,

draagt zijn voile deel van het kollektieve
leed en de vernedering, ontsnapt pas op het
nippertje aan de dood door fysische
uitputting. En wat is dan, na .dit ailes, het
besluit van deze grootmoedige mens ?
„...ik kan niet haten. Want de haat, die uit
deze tijden zal geboren worden onder de
mensen, zal geen schone, geen zuivere
haat zijn. De rode, viammende bloem van de
haat zal ontluiken boven een moeras..."
Nadien richtte Claes zijn pijlen naar de
vampiers van het geknechte vaderland, de
oorlogswoekeraars, die zich onder de
dekmantel van een meer dan twijfelachtig
patriottisme verrijken, door de schaamteloze
uitbuiting van hun medeburgers. Ofschoon
een rake schildering van een oorlogswoekeraar en schijnpatriot uit de eerste
wereldoorlog, is De vulgaire Geschiedenis
van Charelke Dop, naar stijI en inhoud
gans verschillend van de meeste • andere
boeken van Claes. Het is ailemaal raak en
kernachtig, soms wat nodeloos brutaal
gezegd, maar toch voelt men dat het naakte
cynisme Claes niet goed ligt, ,dat hij zich
in het gezelschap van ploerten als Charelke
Dop niet thuis voelt.
Twee van de populairste boeken uit de
eerste periode werden gewijd aan de
wereld van het kind. Daarvan heeft De
Witte zijn zegetocht cnverminderd voortgezet.
Elke leeftijd heeft er iets aan. Voor de
jeugd zijn vooral de guitenstreken interessant;
voor voiwassenen is het een pleidooi voor
een juister en dieper begrip van de

kinderziel. Het is niet het probleem van
een aan zichzelf overgeieverde knaap,
maar dat van de opvoedingsmetoden in een
Kempisch dorp op het einde van ide vorige
eeuw. Fragmenten ervan waren reeds voor
de oorlog van 1914-18 in studententijdschriften verschenen, maar het boek zeif
kwam pas van de pers na de oorlog, toen
Emmanuel de Born, in opdracht van de
Wereldbibliotheek, in Vlaanderen verhalen
opspoorde. ,De eerste druk van 5.000
eksemplaren verscheen in 1920 en was
na enige maanden uitverkocht.
Reeds herhaaldelijk werd de vraag gesteld
in hoever Lowie Verheyden werkelijk iets
met De Witte to maken heeft, en deze vraag
is bijna altijd verkeerd beantwoord. Vraagt
men het Lowie Verheyden zeif, dan zegt
hij vanzelfsprekend 'dat het allemaal zo
gebeurd is,' en misschien gelooft hij !dat,
na verloop van al die tijd, ook werkelijk.
In feite is Lowie Verheyden het type van
een echte jongen, die enige streken uit
het boek zou kunnen uitgehaald hebben,
maar van de werkelijk in zijn jeugd
bedreven kwapoetserij komt er in De Witte
niets voor, tenzij misschien enige
onbeduidende details. Het boek is voor
90 % verbeelding, schepping van de auteur,
al steunde deze zich daarbij op zijn rijke
kennis van de kinderziel en dus op de
werkelijkheid. Er komen ook wel enige
herinneringen in voor aan het eigen rakkersleven. Zo vertelt Claes in Reisverhaal
nogmaals de anekdote die wij uit De Witte
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Ste-Catharine in de abdij van Averbode
Tekening : A. Gailliaerde

I

Zichem en de bossen van Averbode, naar
de beemden van Testelt en de heide van
Veerle, naar Meck zijn moeder en Pandoer
zijn wader... En naar Pol, de oude Baas'.
Want niemand ontkomt aan zijn oorsprong.
Het heimwee wordt op sommige ogenblikken starker dan het komfort, clan elk
lichamelijk welzijn. De stem van het bloed
roept dan luider dan alle andere stemmen
in en buiten ons. Ook bij een simpele hond,
als Black.
Het is opmerkelijk, dat de dieren door
Claes in zijn boeken tot even gewekt,
meestal uiteindelijk aan die stem gehoorzamen en er aan tenonder gaan. Menig
dierenverhaal eindigt aldus op een tragische
lang nazinderende orgeltoon.

Naar aanleiding van een bijdrage over
'Vlaams bijgeloof in het werk van Ernest
Claes' in het tijdschrift 'Volkskunde' ward
door de auteur als originele bezweringsformule geciteerd, 'tegen weerwolf, heksen en
spoken', de tekst die voortkomt in Het Spel
van De Profundis. Ook anderen zijn geneigd,
daze formule te beschouwen als waarachtig
yolks erfgoed, en in de kern is ze dat wel
,degelijk. Maar hier blijkt juist het geniale
bij Claes : deze schijnbaar door hem uit de
volksmond genoteerde bezwering ward
door hem integraal, uit eigen verbeelding
en naar eigen vorm samengesteld ! Zo
uitmuntend evenwel, ,dat menig volkskundige
er zich liet aan vangen !
Aldus wordt duidelijk wat wij bedoelen
met onze stelling, dat Ernest Claes, zelfs
bij het zogenaamd beschrijven van het
volksleven, een waarachtig scheppende
kunst leverde. Wat meer is : hij beInvloedde
rechtstreeks het volksleven, want te Veerle
heeft een in de bossen levende Kempenaar
die formula van buiten igeleerd an zegt ze
nu op als... iduivelbezwering !
Met Zichem als vertrekpunt, ward Claes
weldra de zanger van de Kempen, vooral
zoals deze was op het einde van de vorige
eeuw. Geen .historische noch ekonomische
studie zou op dezelfde wijze de geest van
dat oude Kempenland kunnen weergeven,
zoals Claes dat in zijn verhalen heeft gedaan.
Nochtans, zijn Kempenland is het onze niet
meer. De industriele uitbreiding, de alleszins
verheugende stijging van de !evens-
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standaard, een ruimer kontakt met hetgeen
buiten de schaduw van de kerktorens ligt,
de geleidelijke ofschoon nog veel te trage
kulturele en intellektuele vorming, dit alles
heeft het gelaat van de Kempen grondig
gewijzigd. En het blijft nog slechts bij een
aanvang.
In , de jeugd van Ernest Claes was ,het leven
in die uithoek van Brabant uiterst zwaar.
De mensen van tdie tijd warden ruw en
zonder liefkozingen grootgebracht. Ze kregen
slagen thuis en op school, moesten vroegtijdig aan het werk en leefden van die stond
of in de zekerheid, dat hun armoede nooit

een einde zou nemen. Maar ze aanvaardden
die toestand met gelatenheid. Door het
weinige verkeer dat ze hadden met
vreemdelingen, was de dorpsgemeenschap
stevig saamgesmeed. Ze waren volledig op
elkaar ingesteld en uit die samenloop van
omstandigheden zijn dan de 'volkstypes'
ontstaan. Van een echt ,dorpsleven, een
echte buurtgemeenschap, is niet veal spraak
meer. Zelfs de familiebanden worden
langzaamaan steeds losser. Er ontstaan
geen types .meer en er wordt niet meer
verteld. Wat zou men nog te vertellen
hebben ?
,
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Geboortehuis van Claes

Ernest Claes
in de schaduw
van de tweeds
wereldoorlog
en in het licht
van het
verleden
Prof. Dr. A. Keersmaekers

September 1969... Een jaar geleden stierf
Ernest Claes : hij keerde terug naar het
eeuwige vaderland, waar hij al die goede
mensen uit zijn eigen streek zou terugvinden,
en hij keerde terug naar zijn heimat, die hij
heel zijn !even zo vereerd had en waarmee
hij altijd verbonden was gebleven.
September 1969... Een kwarteeuw geleden
werd het land bevrijd en begon voor zo
velen een sombere periode; voor Ernest
Claes : die van Cel 269...
En hoeveel septembers uit zijn lang en
vruchtbaar !even zouden hier nog kunnen
herdacht worden...
Dertig jaar geleden verscheen de novelle
De Moeder en de drie Soldaten; in hetzelfde
jaar 1939 schreef Ernest Claes nog de
novelle Clementine, gepubliceerd in 1940,
en in dat oorlogsjaar verscheen eveneens
Jeugd, het eerste deel van de 'memoires';
in 1942 volgde nog de novelle Herodes. Dan
zou het geruime tijd duren eer de reeks
van werken werd voortgezet : tot 1947; in
1962 werd ze afgesloten met Voordrachtgevers zijn Avonturiers.
Of in 1939 een 'nieuwe' periode in het
oeuvre van Ernest Claes begon ? Misschien
wel : van dat jaar Tdateren de twee 'sluitstukken' De Moeder en de drie soldaten
en Clementine en het jaar nadien begon met
Jeugd die bewuste terugblik op het eigen
verleden.
Met Moeder en de drie soldaten schreef
Claes een van de prachtigste moedernovellen. In tal van verhalen had hij de
Moeder at getekend, met voor de geest, het
vereerde beeld van zijn eigen moeder, die
op haar sterfbed haar hard leven had
samengevat met de woorden : „Och mijn
kinderen..." Op de vooravond van ,de Tweede
Wereldoorlog keert Claes nog eens terug
naar de periode van de Eerste Wereldoorlog,
waarover hij zulke ontroerende bladzijden
had geschreven, ook rand het verheerlijkte
beeld van 'een schamel moederke'.
Naamloos is ook ,deze vrouw, ze iheet alleen :
de Moeder, en haar wezen is : liefde, zorg
voor haar kinderen, voor kinderen en zonen
van moeders, zonen die door de oorlog
opgedist werden. Z6 ver gaat haar moederliefde, dat ze in invaliede soldaten van het
vijandelijke leger haar eigen kinderen
herkent en voor de stervende Duitse soldaat
haar kerstlied zingt zoals ze dat zou doen

en meent te doen voor haar 'Jungske',
van wie ze door haar onfeilbaar gevoel
weet dat hij haar geroepen heeft. Het is
een sober en toch grandioos, ontroerend
en toch zo eenvoudig verhaal, geschreven in
een van stille weemoed zinderende stijl.
Tegenover ideze Moeder, groot en nobel in
haar eenvoudig leven van liefde en geven
en zorgen, rijst de figuur van de dorre,
hatende en hatelijke Clementine. Konden
beide vrouwen leven in dezelfde gezegende
streek ?... Dat Claes onder deze verschrikkelijke novelle schreef 'Spa 1939'
moet voorzeker betekenis hebben : niet alleen
dat Claes toen ter wille van zijn gezondheid
te Spa verbleef, maar ook dat in die
luxueuze omgeving het type 'Clementine'
en het type 'Mijnheerke' sterker op hem
toetraden. Clementine is inderdaad een
'zeer eigenaardig vrouwmens', met een
'sexeloos temperament', met de 'passie tot
regelmatigheid', koel berekenend hoe zij in
het bezit meet komen van de erfenis van
'Mijnheerke', maar die zo verblind geraakt
in haar 'regelmatigheid' en vaste
berekening dat zij Mijnheerke niet doorziet,
terwijl deze nulliteit met een geniepige
zin voor ironie haar bedoelingen wet
doorheeft. Bij het ineenstorten van haar
droomkasteel wreekt Clementine zich
schaamteloos op het lijk van Mijnheerke
en wordt zot. Het is een verschrikkelijk
verhaal, zo onverbiddelijk hard en pijnlijk
levensecht, met dat voortdurend gemis
van alle menselijke warmte bij de figuren
en met dat ontstellende slot van een harde
Ernest Claes : „Het hele geval doet mij

,
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Claes' oudste broer, Hein.
Zijn broer Peer.
Lisa, zuster van Claes.
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tome,.
lachen."
Deze twee verhalen zijn elkaars antipoden,
de twee uitersten ook van Ernest Claes'
kunst : de verheerlijking van het schoonmenselijke, van de bereidheid tot helpen
en geven, van de liefde zoals alleen de
Moeder Iiefhebben kan omdat het haar
wezen is, en daartegenover de onbarmhartige
aftakeling van het cynische egolsme,
vertegenwoordigd door een vrouw die dan
nog Clementine — de zachtaardige ! —
heette : 'Clementine hield van niets en
niemand, zij ,dacht alleen aan zich zelf. Haar
egoIsme had een zo harde, haar gans
opslorpende vorm aangenomen, dat het zich
zelf niet meer herkende, dat het geen
egoIsme meer was, maar wel haar eigen
persoon'. Maar de Moeder is in haar
naamloosheid een gesublimeerd individu,
terwijl ,de Clementine-met-haar-valse-naam de
verpersoonlijkte en eenling-geworden
harteloosheid is.
Zoals zijn vele verhalen van menselijke
goedheid en vanzelfsprekende heldhaftige
offerzin culmineerden in De Moeder en de
drie Soldaten, zo staat ook Clementine tussen
Charelke Dop en Jeroom en Benzamien en
andere voorbeelden van harde berekening
en Iiefdeloosheid voor de mensen met wie
ze samen leven. Daarom zijn het twee
hoogtepunten in het oeuvre van Ernest Claes.
De oorlog zou nog een andere Ernest
Claes aan het woord horen : in 1942
verscheen als nummer 1 van de 'Kunstsnoeckjes-reeks' het bijbelse verhaal Herodes.
Eigenlijk is niet , deze duistere moordenaar
van zoveel Joodse kinderen de hoofdfiguur

van het verhaal, maar wel zijn ruwe en
bonkige lijfwacht Yussub, die zich in een
visioen als de goede imoordenaar ziet
hangen aan het kruis op Golgotha. Claes
schijnt een voorliefde te hebben gehad voor
dergelijke , hooggestemde en verlossende
visioenen : Wannes Raps en Victalis van
Gille (dank zij zijn beste maat Pol Taels)
beleven ook zo hun 'hemelvaart' en deze
Yussub is in zijn ruige goedheid verwant met
de stropers en landlopers uit de streek
van Claes. Met zijn sober, hier toch meer
bewerkt woord weet Claes een sfeer en een
mens op te toveren, maar, hoe literair deze
Herodes-vertelling ook is, ze schenkt ,geen
voldoening. Is deze wereld toch vreemd
geweest voor de mens Ernest Claes, ondanks
zijn vertrouwdheid met de Bijbel ?...
Belangrijker lijkt me echter ide vraag : in
hoeverre is hier de achtergrond van de
Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog aanwezig ? Niet de verfoeilijke
machthebber Herodes — of zijn hofedelen
Varus, Eutarchos, Eusebos — treedt hier op
de voorgrond; Herodes' wrede onmenselijkheld was reeds door het evangelieverhaal
vastgesteld en vastgelegd. Hoofdfiguur is de
niet-bijbelse Yussub, zoon van de roverhoofdman Dismas: uit het verderfelijke milieu
zal hij gered worden omdat er, bijna
ondanks hem zelf, menselijke goedheid in
zijn hart schuilde. Maar dat visioen komt
te plots, overtuigt niet helemaal. En het
verhaal eindigt met het bevel tot de kindermoord. Lieten de oorlogsomstandigheden
geen duidelijker taal toe ? De oorlog, zijn
gruwelen en ook de Jodenvervolging duurden

nog voort in 1942...
Jaren zou het dan Buren eer Ernest Claes
weer een nieuw verhaal schreef...
Maar 'fantasie'-verhalen vormen niet het
enige, wellicht zelfs niet het belangrijkste
deel van het oeuvre van Ernest Claes. Zijn
dagboek zal de neerslag bevatten van zijn
belevenissen, ontmoetingen en overwegingen,
en idaaruit groeien nu zijn 'memoires',
waarvan in het eerste oorlogsjaar ook het
Jeugd.
eerste 'deel' verscheen
Wat Ernest Claes tot dan toe geschreven had,
was alles voor het grootste deel at
autobiografisch : eigen belevenissen,
ervaringen en waarnemingen werden geobjectiveerd in zijn verhalen. Maar nu keek
hij bewust terug op het verleden, riep het
weer op en vertelde erover, over zijn eigen
vreugden en miseries, alles , doorstraald
en belicht door de hunker van de weemoed
om en de zo diep doorvoelde verbondenheid met 'de Geest van het Vaderhuis'.
De aanhef van Jeugd geldt voor alle werken
die tot de reeks van de memoires behoren :
'Dit boek is geen verzameling van
herinneringen en anekdoten uit mijn kinderjaren. Het is de samenvatting, en ide geest,
van een levenstijd waarover een mensengeslacht heengegaan is en idie tot in zijn
diepste fundamenten werd uiteengeschokt.
Het is tevens de uitdrukking van een
grote liefde, met het beeld van een land
en een yolk. Land en yolk kunnen groeien,
verschrompelen, evolueren, op korte of lange
tijd. De liefde voor land en yolk blijft
eender.'
Jeugd is de terugbik op zijn kinderjaren,
41*
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tot de jonge Ernest Claes gaat werken op de
tdrukkerij van de abdij te Averbode: .de
eerste stap die hem zal wegleiden uit het
ruwe milieu van gotferende ploeteraars met
hun natuur-instict, ,hun harde handen voor
werken en slaan, hun grote dorst en overgeerfde goedheid en gouden hart.
Op zijn zestigste verjaardag — 24 oktober
1945 — sloot Claes een tweede reeks
mijmeringen over zijn kinderjaren af :
De oude Klok (gepubliceerd in 1947). Nog
eenmaal moest hij terugkomen op het einde
van zijn harde en toch zo belangrijke
kindertijd. 'Toen ik het laatste hoofdstuk
schreef van 'Jeugd', stond het voornemen bij
mij vast op deze periode van mijn leven
nag eenmaal terug te komen. Het zou, en zal,
het laatste zijn dat ik over kinderleven
vertel. De leeftijd tussen tien en dertien
jaar, waarop men niet helemaal meer kind,
en waarop men nog niets anders is, komt
ons voor als een ,holle tijd en is vaak
lk schreef
beslissend voor de toekomst.
dit boek meer voor me zelf dan voor
anderen.' Toch moeten ook ,die anderen
Ernest Claes dankbaar zijn voor deze
verstilde mijmeringen en herinneringen, zoals
onze literatuur — en welke buitenlandse ? —
er weinige bezit. De oude Klok is nog
stiller, nog weemoediger ,dan Jeugd, nog
meer mijmerend; kwam (dat doordat er
tussen beide werken weer een wereldoorlog
en de bittere repressie-ervaringen over ,de
auteur gekomen waren ? Deze simpele en
vaak zo poetische evocatie, zo levenswijs,
leven-aanvaardend en melancholisch waren
een noodzakelijke aanvulling van Jeugd,
waarin ook (en vooral) de familiale omgeving
en de vroegere kinderjaren herdacht en
bemediteerd werden. In een noot wees
Ernest Claes nu herhaaldelijk op het verband
met zijn vroegere werken.
De oude Klok sloot ihet verhaal van zijn
jeugd af met het tweede afscheid van het
vaderhuis : het vertrek naar het college, de
vervulling van een kinderdroom en van
een hunkering — erfenis van zijn vader —
om boven het rauw-harde leven van zijn
omgeving uit te stijgen.
In 1950 kwam het vervolg : Studentenkosthuis

'Bii Fien Janssens'. Het verscheen in de
'Gulden Reeks van het Davidsfonds bij zijn
75-jarig Jubileum'; in die reeks paste
inderdaad een boek van Ernest Claes ,die
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zich voor datzelfde ,Davidsfonds door zijn
talloze lezingen zo verdienstelijk had
gemaakt. Studentenkosthuis is de herinnering
aan het verblijf van zeven jaren op het
college te Herentals, waardoor Ernest Claes
zich door-en-door Kempenaar ging voelen.
Maar ook deze college-jaren zou Ernest
Claes een tweede maal overschouwen, nl.
in Voor de open Poort (1952), tot hij ook
daarmee 'voor de tweede keer de grendel
op de deur' schoof. iGaf hij in Studentenkosthuis eerder een algemene kijk op die
jaren, met het accent op de eerste en met
een voorkeur voor de lichtzijde, in Voor
de open Poort overschouwde hij vooral zijn
latere collegetijd, die van de innerlijke
onzekerheid en van de beangstigende twijfel
van de jonge kerel. Zoals hij in De oude
Klok zijn kinderjaren, al zo fijngevoelig
herdacht in Jeugd, nog eens verstild en
verdiept had overwogen, zo hernam hij het
overzicht van de Herentalse jaren uit
Studentenkosthuis weer in verstilde en
verdiepte beschouwingen van zijn eigen
opgang en innerlijke groei tot hij 'voor de
open poort' stond, die voor hem evenwel niet
scheen uit te geven op een weg naar
verdere heerlijke opgang : nu hij geen
'pastocr' werd, scheen voortstuderen
uitgesloten.
Daarmee werd de terugblik op een ver
verleden voorlopig besloten. Ondertussen
waren de laatste jaren vocr , de auteur
bijzonder hard geweest. De neerslag van
de zwaarste drie maanden — septemberdecember 1944 — was Cel 269 (1952) : een
brandend boek, waarin toch de humor niet
ontbreekt, een schrijnende aanklacht tegen
een verdwaasd repressie-gerecht, de
sobere en toch zo ontzettende klacht van
een nobel en vroom mens, tevens het
getuigenis van een in-goed en superieur
artiest. 'Een dichter mag zich veel
permitteren. Hij mag over zichzelf spreken,
tenminste schrijven, wanneer hij daar zin in
heeft. Maar hij mag zijn lezers niet
nutteloos bezwaren ,met zijn eigen
persoonlijke miserietjes en vreugdetjes, waar
zij niets aan ihebben. Hij moet eerlijk zijn.
Als hij smart, lijden, humor — ja, humor ! —
in een gevangeniscel beschrijft, moet ieder
van zijn lezers dit kunnen verwerken in
zijn eigen hart, en er zijn eigen ziel mee
verrijken. Als hij vreugde en geluk in de

gevangenis beleeft, moet het hart van de
lezer zich met het zijne verruimen tot lets
dat in een gelukkige dispositie brengt,
boven het momentele, het tijdelijke. Zo
wordt die schrijver dan 'Europeeer, en
blijft niet, in casu, alleen Vlaming of Belg,
en hij beantwoordt aan de eis van 'more
brains', meer hersenen. Een gevangeniscel
is uitstekend geschikt voor more brains.'
Wie hoort hierin niet welbepaalde reminiscenties, verwijten die Claes zelf vaak had
moeten horen, en die hij hier niet zonder
zijn gevoelige zin voor humor oproept,
zoals hij zich superieur en gentlemanlike
wreekte op de gewetensvolle 'wreedaard'
die in zijn cel overal kwam zoeken naar
lucifers en die hij bij het afscheid twee
voile doosjes in de hand stopte met een
„Au revoir !" Wat had Ernest Claes zin voor
elk klein gebeuren en voor de relativiteit
van alle dingen des levens ! Hoe schrijnend
de aanklacht van de oudere, wijze man ook
is, toch blijft hij altijd de goede, waardige,
aanvaardende mens met een onverwoestbaar
Godsvertrouwen en met een ruim 'hart voor
de medemensen, een hart dat niet kon
haten...
Deze bittere na-oorlogservaring zou voor de
auteur ook de aanleiding zijn tot het
schrijven van enkele verhalen, zoals dat
eveneens met zijn belevenissen uit de
Eerste Wereldoorlog het geval was geweest.
Maar Ernest Claes keerde ook terug naar
de wereld van zijn verre herinneringen en
schreef verder aan zijn 'memoires'.
In 1957 verscheen lk was Student, het verhaal
van het uitzichtloze jaar na zijn humaniora
en van de eerste twee harde jaren aan de
universiteit te Leuven als soldaat van de
'Compagnie Universitaire'. Het is het relaas
van een zwaar leven, maar waar de jonge
man bovenuit stijgt door zijn onverwoestbaar
geloof in het leven, door zijn taaiheid en
zijn nooit falende zin voor gevoel en humor.
Herinneringen aan de Leuvense tijd bracht
ook het volgende boek : Leuven. 0 dagen,
schone dagen ! (1958), opgedragen aan
zijn commilitones en aan de komende
studentengeneraties, om hun 'een beeld en
een gedenkenis na te laten van iemand die
Leuven, , die zijn studentenleven nooit
vergeten kon'. 'Met een weemoedig 'hart'
schreef hij die herinneringen neer, maar
alles bruist van luim en ernst, van jouissantie

C/aes met echigenote in het 'Lijsternest' ,
Foto 9'enomen door Stijn Streuve/s.

en strijdbaarheid, van levensgenieting en
werkzaamheid, van studentikoze dienstbaarheid aan een ideaal: volk en land. En
al volgt de ene generatie de andere op,
al is er voor elke gaande generatie de
betreurde of weemoedig-bemijmerde
'mutatio rerum', toch blijft de oude trouw,
de oude vriendschap, en zegeviert de
overtuiging dat in de betekenis van het
universitaire leven 'non est mutatio rerum' !
Leuven. 0 dagen, schone dagen! werd
geschreven met een blij en ruim hart;
een plotseling onhoudbaar opwellen van
heerlijke herinneringen was het, onverwacht, want aan het slot van Ik was
Student stond de mededeling: 'Op dit
werk volgt Ik en mijn Boeken'. Maar zoals
eerst de kinderjaren tweemaal mijmerend
overschouwd werden, en nadien de
collegejaren, zo moest het ook met de
Leuvense tijd gebeuren; ditmaal echter was
de tweede 'meditatie' geen herdenking in
mineurtoon, integendeel; nu was het juist
andersom: de jonge man had zijn weg
gevonden en ging die, vol levensmoed en
met ,de gestaalde en beproefde wil om het
doel te bereiken.
Dan kon de beschouwing van het latere,
zo vruch,tbare leven komen. In 1955 was
al wel een plaquette verschenen: Ik en
mijn Lezers, maar deze kwam niet in de
handel. En toen in 1960 de terugblik op het
verleden werd voortgezet, luidde de titel
niet Ik en mijn Boeken, maar: Ik en de
Witte, al gaat het over heel wat meer. Maar
in deze beschouwingen staat de
geschiedenis van De Witte centraal, telkens
keert de auteur naar dat boek terug, in
die Witte lopen ook de draden van alle
of toch de meeste - andere verhalen
samen, omdat hij de incarnatie is van
een volksjongen, een jongen uit het volk
en verbonden met de hele omgeving die
de stof en het decor zijn van de werken
van Erne,st Claes. En voortdurend
horen we ook hier de schalkse vertelle:-,
de weemoedige maar ras-echte
'humorist' 'qui rit pour ne pas devoir
en pleurer', zoals Claes zelf citeert.
Ernest Claes was scherpzinnig genoeg
om zich zellf, zijn leven, zijn medemensen
en zijn kunst te zien en te aanvaarden
en op de juiste waarde te schatten.
Om de rijke, begenadig1de kunstenaar

Ernest Claes te leren kennen,
is Ik en de Witte een onmisbaar werk:
het is de sleutel tot de schatkamer en tot
het hart, tot zijn werk en tot zijn levenswijsheid met zijn onverwoestbaar geloof
in dat leven en in de mens.
Een aanvulling bracht nog in 1962
Voordrachtgevers zijn Avonturiers, een
terugblik op verschillende episodes uit zijn
leven, gezap:g verteld, altijd monkelend,
met de schone kunst onmiddellijk het
goede te ontdekken in de medemens zonder
diens tekorten te verdoezelen. Wat een
mensenkennis spreekt uit dit relaas van
de overtalrijke ontmoetingen en belevenissen, maar tevens wat een mild hart!
En met dit werk had Ernest Claes weer eens
een tweede stuk geschreven bij Ik en d'e
Witte, al is het verband nu veel losser en
al had hij in zijn herinneringen en in zijn
dagboek ongetwijfeld nog meer dun
'stof' genoeg om de reeks van zijn
memoires met enkele boekdelen aan te
vullen. Zijn dagboek, waaruit hij af en toe
citeerde, moet voor de kennis van de
auteur en zijn werk en voor de geschiedenis
van de Vlaamse cultuur nog talloos-vele
waardevolle gegevens bevatten. Besluit
de publicatie van dat dagboek ooit de
reeks van deze herinneringen? We
hopen het.
Zoals die memoires nu gepubliceerd zijn,
overschouwt de lezer daarin de moeizame
maar schone groe'i van een heel mensenleven, een leven van opgang en dienstbaarheid. 'Hoe wonderbaar zijn Gods
wegen!' is een uitspraak die in de Bijbel
vaak voorkomt; het leven van Ernest
Claes is daarvan een treffend voorbeeld,
een 'model' van een harde en taaie
groei - 'Waar een wil is, is een weg !' - ,
van gevoeligheid en weemoed en kwetsbaarheid, het leven van een trouwen
door-goed mens, begaafd met een scherpe
waarnemingsblik en altijd gelovend in
het goede; voor haat was geen plaats in
zijn ruim hart, dat altijd en vooral openstond
voor kinderen en dat in iedereen het
goede kon ontdekken. Het bewustzijn van
een bijzondere roeping, de wil om boven
een neerdrukkende omgeving uit te komen,
de hang naar wat 'des geestes' is, dit
alles vindt men in elk van zijn boeken

terug. Toch schetsen deze memoires vooral,
om niet te zeggen: alleen, zijn groei,
zijn weg-groeien van zijn goede, maar
primitieve omgeving. Dat weggroeien bracht
evenwel ook zijn innerlijke gespletenheid
mee, de doem van de echte romanticus
die in het nieuw-verworven leven terug
moèst naar zijn oorsprong, naar het
autochtone: "Het was mij, telkens als
ik in hun midden zat, met hen kegelde
cf kaart speelde, of ik iets terugvond van
mijn ècht leven, van mijn oorsprong en
vadergrond," schreef Ernest Claes in
De Mannen van toen (1959) en tevens
getuigde hij: "En in mijn late jaren, wat
het leven van mij ook gemaakt heeft, nu ze
allen zijn heengegaan, voel ik nog ,de
band die mij in de geest met ,hen verenigt
in liefdevol herinneren. Het heimwee naar
onze jeugd en onze oorsprong wordt
sterker naar gelang de jaren vorderen
en wij het eind zien naderen. Het verleden
gaat ncoit van ons weg. W'anneer wij
zeventig tellen zijn de herinneringen uit
onze kinderjaren klaarder dan toen wij
veertig waren. De afstand brengt ons
dichter bij de kern der dingen. Niemand
ontkomt aan het verlangen weer kind te zijn.
De kunstenaar die zich afscheidt van zijn
volk verliest zijn sterkste houvast en de
rijkste bron van zijn bezieling. Geen
stadsleven, geen mensengroep, geen
enkele omstandigheid heeft mij van hen
losgemaakt. Ik woon haast een halve eeuw
in de grootstad Brussel, ik voel er mij
even vreemd als de eerste dag toen ik er
kwam. Van hen heb ik geleerd in mijn
evenmens, wat hij cok weze, eerst hel
goede te zien en dan het slechte, en dan
leert men ook dat het slechte altijd kleiner
is dan het goede, maar dat men het
goede verbergt en het slechte uitstalt."
Wie zo kan schrijven in alle eenvoud en
oprechtheid des harten, moet wel een
goed mens zijn, een goed evenmens ...
Ernest Claes is ook een dankbaar mens
geweest: dankbaar om het licht van elke
dag, dankbaar om de mensen die hij
mocht ontmceten. Een vroom en eenvoudig
man, oprecht en zonder kleinzieligheid,
in innige danf-;baarheid allen 'gedenkend
die ie,ts voor hem hebben gedaan: zijn
vader en zijn moeder, zijn familie en
omgeving, zijn vrienden van Averbode, zijn
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beschermers, zijn Ieraars en professoren,
zijn vrienden uit de studententijd, zijn
vrienden... overal, zijn vrienden de
kinderen, zijn vrienden de mensen... Een
man van de authentieke klassieke
'pietas' : de vrom e verering voor en
verbondenheid met God, imet familie en
stam, met , het yolk van zijn land. Dat was
zijn sterkte en zijn trots, zijn vreugde
en ook zijn leed.
En die memoires zijn boeiende vertellingen.
Vertellen kon Ernest Claes als geen :
hij had het thuis geleerd als kind, hoe
vaak heeft hij dat zelf getuigd, dankbaar
en weemoedig herdenkend. ,Maar
onwillekeurig vraagt men zich bij de lectuur
of : wat is Dichtung en wat is ihier
Wahrheit ?... Alies is zo levendig verteld,
zo door-echt dat het in al zijn eenvoud
de vanzelfsprekende weergave lijkt te zijn
van het gebeurde. Maar zijn vader, een
van zijn beste leermeesters in de vertelkunst, had hem eens gezegd : „Om goed
te kunnen vertellen moet ge goed kunnen
liegen", waaraan Ernest Claes veelbetekenend toevoegde: „Van mijn vader heb ik
zo veel geleerd" (De Mannen van toen).
In lk en de Witte stelde Claes bovendien
vast dat hij op dezelfde vragen nu eens
zus had geantwoord en dan weer zo,
'zonder , daarom te liegen. Want het loopt
al zo door mekaar (...) dat ik door die ,duur
der jaren niet meer zo zeker weet of het
gebeurd is of niet, wat ieders .deel is
geweest in die kinderavonturen, wat er
Dichtung en wat er Wahrheit in is'. Maar
uiteindelijk is dit niet zo belangrijk, want
de kern van zijn 'mededelingen' is onbetwijfelbaar juist. Daarom zijn de memoires
van Ernest Claes zo waardevol als beeld
van het Zichemse en Kempische volksleven
uit de jaren 1885-1920, als beeld van het
college- en studentenleven rond 1900, als
beeld van de toenmalige Vlaamse
studentenbeweging en als beeld van de
groei der Vlaamse volksgemeenschap.
Het ganse werk en in het bijzonder deze
memoires van Ernest Claes blijven een
onvervangbaar , getuigenis van het verleden
van 'Arm Vlaanderen' en tevens van de
moeizame opgang en ontvoogding van de
Vlaamse buitenmens, zoals Ernest Claes
zelf daarvan een schitterend voorbeeld
was. Verheugend toch is het die bestendige
•

,
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opgang van de Zichemse volksjongen te
volgen. En in zijn memoires ontmoeten we
haast alien die in de culturele ontwikkeling van Vlaanderen enig aandeel
hebben gehad; dankbaar heeft Claes hen
uitgetekend en herdacht.
Maar nog een ander element is een
waardevolle component in deze reeks :
niet alleen , de feiten en de portretten,
ook de mijmeringen, de beschouwingen
tussendoor, verstilde meditaties naar
aanleiding van die feiten en portretteringen
verhogen de waarde van deze ,memoires.
Hoe vaak wordt het 'verhaal' niet onderbroken , door igevoelig-poetische overpeinzingen en atmosferische schetsen, door
levensbeschouwelijke overwegingen en
scherpzinnige uiteenzettingen over kunst
en levenshouding, over mensen en land,
over humor en kritiek ! Gaf Ernest Claes
overal de voile maat van zijn ,goed en
mild hart, niet minder bewees hij tevens
voortdurend de scherpzinnigheid van zijn
intellect, en dat alles wend overstraald door
de verfijnde geest van de hoogstaande
man van cultuur, die zich toch altijd ook
verbonden wist ,met de simpele mensen
van te lande van wie chij zag en ervaren
had ihoe goedheid de diepste kern van hun
wezen was. Daardoor wordt het duidelijk,
welk groot kunstenaar deze geboren
verteller was, welke schone kristen en
welk nobel mens, die als kunstenaar, als
kristen en als mens heel wat miskenning
en verguizing heeft ondervonden, maar
er nooit aan ten onder is gegaan,
integendeel : Ernest Claes was de man van
'Doe wel en zie niet
Nergens beter dan in deze memoires kan
men de mens Ernest Claes weer ontmoeten.
Bij de lezing ervan hoor ik voortdurend zijn
hoge, welluidende, zachte en ietwat zangerige
stem en ik zie nog dat schuin gehouden
hoofd, die prachtige kop met weemoedige
en toch twinkelende ogen achter de ibrilglazen, en de aristocratische baard en de
grijze haren, en de zachte 'beweging van de
slanke hand. lk hoor hem nog op de
vergaderingen van een plaatselijk Davidsfonds, waar hij altijd lets wist te vertellen
over feiten of mensen die iedereen kende;
op vergaderingen van de Kempische
Schrijvers, waar hij met zoveel liefde de tijd
van Juul Grietens en Jef Simons herdacht;
op vergaderingen van de Leuvense
Germanisten, waar hij over zijn tijd vertelde
en over Scharpe en waar hij met Jan
Grauls , een onstuitbaar welsprekendheidstornooi ten beste kon ,geven... En Ernest
Claes vertelde, herdacht, filosofeerde, zacht
en melodieus, verfijnd en toch oerechtyolks. lk zie Ernest Claes nog te ,midden
van mijn eigen bewonderend-kijkende
kinderen; de tranen kwamen hem in de
ogen en ontroerd-glimlachend streelde hij
de kinderkopjes : „Hoe schoon ! schoon !"
Lijk de zoon van Victalis van Gille moet
heel ons yolk hem eren en zeggen : „Dank
u, omdat , ge zo schoon over ons mensen
geschreven hebt, menheer Ernest..."

Ernest Claes
creatief werk
na de tweede
wereldoorlog

Paul Hard

Aan de twee oorlogen, waarbij ons yolk
in deze eeuw betrokken werd, heeft Ernest
Claes zijn tol ,moeten betalen. Tijdens de
eerste kende hij het front en de krijgsgevangenschap. Hij ,heeft de daaraan verbonden beproevingen aanvaard op de wijze
van diegenen 'die door het leven geenszins
werden verwend. Hij heeft het ermee verbonden leed zijn voile pond gegeven en, waar
het mogelijk was, heeft hij de harde
momenten met het wapen van zijn humor
gerelativeerd. Aileen de profiteurs van het
leed, dat hij zijn yolk mee had helpen dragen,
hebben , he-m in het harnas gejaagd. De
vrucht van zijn verontwaardiging ligt 'besloten
in De vulgaire geschiedenis van Charelke
Dop y dat bij zijn publikatie heel wat deining
verwekte daar velen precies van hem,
Ernest Claes, niet hadden verwacht dat hij
het mes van het sarcasme zo genadeloos
zou durven hanteren.
Allengerhand luwde zijn verontwaardiging,
maar in september 1944, toen onze gewesten
bevrijd waren, maar voor vele Vlamingen
de vreselijkste oorlogsellende nog moest
beginnen, werd Ernest Claes, — hij naderde
toen zijn zestigste jaar — in de gevangenis
gezet. Na drie maanden werd hij in vrijheid
en twee jaar later volkomen buiten
vervolging gesteld. Aldus had hij het lot
gedeeld van vele Vlamingen wier naam
populair was, van een aanzienlijk deel
bovendien van , de werkelijke Vlaamse elite.
Gedurende een aantal jaren die op de
tweede wereldoorlog volgden zal men in ide
geschriften van deze zachtmoedige man,
die niet bij machte was voor iemand haat
op te brengen, de sporen terugvinden van
zijn diepe ontgoocheling. Zij die schuld
dragen aan het leed dat de gevierde Vlaamse
kunstenaar werd berokkend, zij dragen
meteen schuld aan het feit dat deze man
met zijn groot hart aan zijn medemensen
die hij lief had, is igaan twijfelen. Gelukkig
zijn ze er niet in geslaagd hem tot zwijgen
te brengen. Ze hebben alleen bereikt dat
hij genoodzaakt werd — ten einde plagerijen
en verdere moeilijkheden te voorkomen —
drie verhalen onder schuilnaam te publiceren.
De titels van die verhalen luiden :

Kerstnacht in de gevangenis, De oude
Moeder, en Gerechtelijke dwaling. Ze
verschenen in 1946 en 1947 bij de illegale
uitgeverij N.V. Ontspanningslectuur te

Antwerpen onder het pseudoniem G. van
Hasselt. Vooral uit het eerstgenoemde
verhaal blijkt een emotionele crisistoestand
die van zuke aard was dat ze ons
destijds verhinderde achter de schuilnaam
de ware identiteit van 'de schrijver te onderkennen. Het pseudoniem G. van Hasselt werd
echter, voor ieder die met het werk van
Ernest Claes enigszins vertrouwd was,
volkomen doorzichtig bij de Iectuur van
,

De oude Moeder.
De moederfiguur heeft in het werk van
Ernest Claes steeds een voornaam aandeel
gehad en de ermee verband houdende
dramatiek werd ook reeds vroeger door
hem geprojecteerd in het leed en het onrecht
welke zich in oorlogstijd scherper dan
anders manifesteren. Met De oude Moeder
heeft Ernest Claes tenslotte een van zijn
meest aangrijpende novellen geschreven.
Zijn hoofdfiguur is meer dan een toevallige
moeder. Het is de eeuwige moedergestalte
van Kathe Kollwitz : het bij uitnemendheid
begrijpende, ellende lenigende menstype
dat, wars van alle baatzucht of berekening,
enkel handelend van uit de oerbewogenheid
dat veel dieper
van haar moeder-zijn
ligt dan in het behoudsinstict van het
moederdier
dat tenslotte veel verder
reikt dan de bloedverbondenheid met haar
eigen kind. ,De moeder is voor Claes de
absoluut duldende, de immer wachtende,
die de harten van ,de bozen weet te
vermurwen, die hen door wie ze onrechtvaardig wordt behandeld, de gloed van de
schaamte over de slapen jaagt. Uiteindelijk
is ze onlosmakelijk verbonden met de
traditioneel gerichte religiositeit van Ernest
Claes, want 'als de moeder zit en peinst, dan
is dat bidden'. Bovendien worden de meest
tergende aspecten van ide na-oorlogse
repressie in deze aangrijpende novelle als
op den , doek saamgevoegd. Men mag, voor
mijn part, De oude Moeder als een
tendentieus verhaal bestempelen. In dat
geval vergete men echter niet tdat een
tendens van soortgelijke categorie 'Le
silence de la mer' van Vercors tot een uniek
getuigenis heeft gemaakt, met dien
verstande dat Claes aan de patriottische
idee van Vercors voorbijreikt. In De oude
Moeder is de tendens niet begrensd door de
liefde tot het vaderland; ze is gewoon
algemeen menselijk.
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Ernest Claes met Black.
Claes met Timmermans.
Claes met zijn vriend Eduard Adriaens
(Averbode).

In een korte, hoewel diepgaande analyse
(cfr. Boekengids, september 1959), gewijd
aan het oeuvre van Ernest Claes, naar
aanleiding van de Interprovinciale Prijs die
hem voor zijn gezamenlijk werk werd
toegekend, heeft Dr. Joris Taels de aandacht
gevestigd op de ambivalentie welke de
geschriften van Claes kenmerkt. Gerechtelijke
dwaling — zijnde het derde verhaal dat
onder hogergenoemd pseudoniem verscheen
— is daarvan wel een relevant voorbeeld,
aithans wanneer men de gevoelssfeer van
dit verhaal even wil toetsen aan die van
De oude Moeder. Genadelozer nog dan in
Charelke Dop gaat de schrijver hier te
keer tegen diegenen die ide zijde van de
profiteurs verkozen. Kunnen wij voor , de
platvloerse materialist die Charelke Dop is
nog enig begrip opbrengen, dan vermogen
wij zulks in veel mindere mate to doen voor
de 'journalist', die in Gerechtelijke dwaling
ons zijn onverwikkelijk avontuur opdist. Hier
wordt de kleinmoedige het slachtoffer van
zijn eigen lafheid. De aanknoping van 'het
thema bij , dat van het 25-jaar oudere werk
mag wel als zeer illustratief gelden voor de
visie van Ernest Claes. Die aanknoping is
bovendien een werkelijke vondst, want de
journalist die zijn pen in de repressiejournalistiek heeft afgestompt, krijgt opdracht
van zijn redactiechef de door haat on wrok
vastgelopen situatie in dit land met een
vleugje humor to overgieten. Hij neemt het
oude book van Ernest Claes nog eons
ter hand en besluit op reportage uit to gaan
naar Diest ten einde to achterhalen wat met
dat Charelke Dop, die na de eerste oorlog
bijna in het parlement belandde, verder is
gebeurd. Hij ontmoet te Diest in een berberg
Louis Serezo, de goede vriend van wijlen
Charelke, en hij verneemt dat de geslepen
oorlogsprofiteur in mizerabele omstandigheden is , gestorven. Wanneer hij zijn
speurtocht verder zet teneinde Charelkes
neef Gustaf weer to vinden, wordt hem zulks
dermate fataal dat hij — zelf verdacht van
collaboratie met de vijand — achter de
tralies wordt gezet. Na zijn vrijlating
behoort hij tot de brede massa van de
incivieken on wordt hij genoodzaakt de
huizen langs to lopen ten einde sigaren aan
de man to brengen. Het is een groteske
geschiedenis geworden waarin de
sarcastische Ernest Claes op ongenadige
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wijze diegenen aan de kaak stelt die in de
repressieperiode meehuilden met de wolven,
hoewel zij bepaald beter wisten. Uiteindelijk
voert hij zijn journalist tot .daar waar van
de aanvang of zijn plaats had dienen to
zijn : onder de geslagenen, tot wie ook de
schrijver behoorde !
Nog in hetzelfde jaar (1947) publiceerde
Ernest Claes onder zijn eigen eerlijke
naam — waar inmiddels de beschaamde
krijgsraad de slijksmetten had van weggeveegd — twee verhalen : Jeroom en
Benzamien en Floere het fluwijn (dit laatste
in 'Dietsche Warande on Belfort' - de uitgave
in boekvorm dateert pas van 1951).
Jeroom en Benzamien - dat bij zijn
verschijnen een veeleer gering succes kende
en pas jaren later, door een TV-bewerking,
de waardering kreeg die het verdiende —
behelst de wederwaardigheden van twee
bejaarde Brusselse beenhouwers. Het is een
van de weinige belangrijke geschriften
van Ernest Claes die buiten zijn geboortestreek zijn gesitueerd. Door het TV-feuilleton
is het verhaal zo populair geworden , dat
het mij overbodig lijkt bij de anekdotische
details ervan stil to blijven. In het geheel
van zijn oeuvre heeft het echter een
betekenis die men niet over }het hoofd
mag zien. Ambtshalve heeft Ernest Claes —
van oorsprong een plattelandskind — vele
jaren to Brussel gewoond. Net zoals ihij in
zijn jeugd het leven to Zichem en Averbode
heeft waargenomen, on wel op een zo
intensieve wijze dat hij er tot in zijn ouderdom
inspiratie in gevonden heeft, is hem ook
het voile leven in de hoofdstad niet ontgaan.
En ik vestig er hier de aandacht op dat
deze novelle in een soon pseudo-epistolaire
vorm gericht is tot zijn oude vriend
Herman Teirlinck (die wel in het Brusselse
geboren werd, maar van vaders zijde
afkomstig was uit een dorpje in het
Oudenaardse). Geen van beiden, noch Claes
noch Teirlinck, heeft ooit zijn Vlaamse aard
verloochend; geen van beiden iheeft er
kennelijk ooit aan gedacht aan de andere
zijde van de taalbarriere te gaan staan,
hoezeer ook de liefde tot Brussel en tot de
autochtone
d.i. Vlaamse
Brusselaar
geregeld tot uiting komt in het werk van
Teirlinck. Belden hebben jarenlang het
toenemende verfransingsproces, met lode
ogen ongetwijfeld, gadegeslagen. Welnu,

in Jeroom en Benzamien zien wij twee
Vlaamse volksmensen, deels door een door
henzelf gewenste statusverschuiving,
terechtkomen in een situatie welke hen
fataal wordt. En het is een wijze,
hoofdschuddendte, maar niets ontziende
Ernest Claes, die — zonder enige zwaartillendheid weliswaar — het ons maar al to
zeer bekende verschijnsel voor ogen houdt
van de Vlaamse volksmens, die door iharde
arbeid weistand verovert, maar in feite allengs
zijn aard verloochent en uiteindelijk het
zielige slachtcffer wordt van zijn
ontheemdheid. Maar Ernest Claes, ide
stambewuste intellectueel, oordeelt niet
streng over zijn twee Brusselse beenhouwers;
hij staat heelwat milder tegenover hen
dan tegenover 'de oorlogsparvenu Charelke
Dop on de journalist uit 'Gerechtelijke
dwaling'. En zulks in weerwil van het felt
dat de beide renteniers tot een volkomen
geestelijke ontreddering ontaarden :
gedreven door hun late, potsierlijk aandoende
passie, dobbelen zij in koelen bloede voor
het bezit van een vrouw. Het is een
afschuwelijk spel en, naar mijn gevoel,
e'en van de vreselijkste bladzijden welke
Claes ooit heeft geschreven. 'De situatie
wordt gelukkig verzacht door de ironische
toon en door de nioralisatie. Moralisatie
mag uiteraardi in de verhaalkunst nog zo
verwerpelijk zijn, bij Ernest Claes aanvaardt
men ze omdat ze geen verkapte vormen
aanneemt on als het ware in het verhaal-zelf
wordt geIntegreerd. Jeroom en Benzamien
is inderdaad een verhaal met een expliciete
moraal on de gemoedstoestand van de
schrijver in de eerste na-oorlogse jaren
zal er voorzeker niet vreemd aan geweest zijn.
In zijn Naschrift verluidt het trouwens :
„de mensch is bestendig geslingerd
tusschen het kuische en het onzuivere,
tusschen de deugd en de ondeugd, het dier
leeft in ons naast den engel. ,Dat is het
leven".
Wat Floere het fluwijn betreft, sommigen
hebben in deze novelle een poging tot
thematiek-verruiming willen zien. Mogelijk
hebben ze gelijk, als men die verruiming niet
to eng verbindt met het object 'dier'.
Voordien had Ernest Claes reeds over dieren
geschreven (b.v. 'Black') en ook later
speelt het dier nog een voorname rol
in zijn vertellingen (de kater Nlarcoen in

'Dit is de sproke van Broederke Valentijn'
en de novelle 'Daske', welke voorkomt
in de 'Kleine Ernest Claes Omnibus', die
een jaar vOOr zijn docd verscheen).
Floere het fluwijn vertoont opvallenderwijze
een tweevoudig aspect. Vooreerst vallen
wij graag Frans Verbiest bij die in zijn
inleiding tot de klassikale uitgave van dit
werkje schrijft : In 'Floere het fluwijn'
speeliden ide mensen slechts een bijkomende
rot, at staat de mensheid in geen enkel ander
werk dichter bij ons". Anderzijds bevindt
Claes zich evenwel in geen enkel van
zijn andere verhalen dichter bij de natuur,
bij dat nimmer tot rust komende, veelvoudige
leven dat zich door de vier seizoenen
heen afspeelt onder en op de aarde, die
aarde waarop de gewassen mild gedijen,
waarop eeuwig strijd wordt gevoerd onder
de schepselen, niet enkel door die van
lagere orde die uitsluitend door hun
instincten worden gedreven, maar ook door
de mensen, van zcdra de kans hun gunstig
Iijkt. En die kans is vooral gunstig in tijden
van oorlog en in de nasleep daarvan,
omdat het bij uitstek tijden zijn van onrecht
en brutale afrekening. Dan is de menselijke
omgeving niet !anger een leefmilieu, maar ze
wordt een jachtgebied. En daarmee
rekening houdend, benevens met de inhoud
van Floere het fluwijn, vraag ik me of
of we aan dit episch meesterwerkje geen
symbolische zin mogen toeschrijven. Niets
van datgene, wat tot het idomein van de
natuur behoort, is Floere vreemd, maar ook
bij Ernest Claes was er niets vreemd
gebleven van het Brabantse land en van
de mensen die hij tijdens zijn kinderjaren
en zijn jeugd nauwlettend had geobserveerd
en die hij, volwassen wordend, had leren
kennen en liefhebben en, tot op zekere
hoogte, had leren wantrouwen. Bewust is hij
echter blijven huldigen dat 'sanfte Gesetz' —
die zachte levenswet — zoals het door
die andere grote verteller die Adalbert Sifter
was, eens werd bestempeld. Doch
desondanks blijft Floere het opgejaagde
dier, dat uiteindelijk ,de vlag moet strijken
voor zijn samenspannende vijanden.
Ook Ernest Claes — en van daaruit valt het
wantrouwen te verklaren — heeft moeten
ervaren dat idomheid, boosaardigheid en
ijverzucht het hoofd opsteken zodra bij de
mens de gunstige voorwaarden idaartoe
,

voorhanden blijken. Wie zal ons zeggen
of hij niet die diepste bronnen van zijn
ontfermingswil iheeft moeten aanboren
om het beginsel van de 'zachte levenswet'
niet prijs te geven ? Floeres vijanden slagen
er tenslotte in idat 'grote, dappere hart'
van het martertje te breken. De man die de
magistrate novelle Floere het fluwijn schreef
heeft zijn dapper hart niet laten breken.
Wel heeft hij in een ander iboek vorm gegeven
aan het besef dat niemand zijn lot
ontgaat. Zulks geschiedde in de van 1950
daterende roman Daar is een mens
verdronken. Die 'mens' iheet Dore 'Maerschalck
en in dat 'verdrinken' heeft Dore zelf ide
wanhopige hand gehad. En de schrijver
keert zich tot het vertrekpunt van Dores
noodict dat deze uiteindelijk roemloos in de
Mechelse vaart zal doen belanden.
Het blijkt iduidelijk in ide bedoeling van Claes
te hebben getegen aan te tonen hoe iduizend
voorvalletjes als even zoveel kleine
schaketjes de keten vormen van Dore
Maerschalcks leven, een keten welke hem
tenslotte versmacht. Maar het is God —
want de fatalistische visie van de auteur
blijkt tevens dwarsdoor christelijk — die de
schakeltjes aan elkaar smeedt en, met het
oog daarcp, allerhande lieden die de
schakeltjes moeten aanvoeren, Dores leven
laat kruisen.
Al laat Ernest Claes bij de aanvang van
deze roman een opzet vermoeden in de
lijn van het cynisme dat 'Charelke Dop' en de
novelle 'Clementine' kenmerkt, dra wordt
hij echter meedogend, vooral wanneer ihij
de karakterisering van het Brabantse landvolk
begint te balanceren door toevoeging van
personages, zoals de onderwijzer Noteleers
en de postmeester Grootjans, die als de
verzinnebeelding zijn van ide betere
gevoetens, welke huizen in de mens. Door
het evenwicht dat zij op het menselijk vlak
herstellen hebben die beide figuren de
schrijver vergund zonder ontuistering, ihoewel
volkomen eerlijk en illusieloos, de sensuele,
door zijn zucht naar bezit gedreven 'Dore
Maerschalck, in zijn ware, complete gestalte
uit te beelden. Hij plaatste zijn figuren
in een periode tijdens welke zij genoopt
worden zich ongemaskerd te meten met
'het beest in hen' : andermaal tijdens de
oortog. Daar is een mens verdronken
is een roman, gedurfd qua constructie, met

tat van wrange bladzijden, waarin een mens
op aangrijpende wijze de weg gaat van
zijn tragische bestemming. Hier tast de
verteller, die weliswaar de technische greep
cntbeerde welke eigen is aan grote
romanciers, dieper in het zieleleven dan
hij voordien ooit placht te doen. Uit dit werk
blijkt ook weer het ambivalente karakter
van Claes' persoonlijkheid. Men heeft
terecht, in verband met tdit boek, van een
psycho-analytische visie gewaagid. Het
vertoont weliswaar niet ,het brio, de stuwkracht van 'De vulgaire geschiedenis van
Charelke Dop', waar het inhoudelijk mee
verwant is, maar de penetratiekracht
in de menselijke natuur is hier veel
sterker.
Na deze roman schijnt Ernest Claes de
gemoedscrisis, idie het gevolg was van het
doorstane na-oorlogsleed, wet idefinitief
achter zich te hebben, althans voor zover
die crisis waarneembaar is gebleken in
zijn zuiver-creatief werk. Zelfs in 'Cel 269' —
de ervaringen van zijn verblijf in de
gevangenis — idat een jaar later verscheen,
blijkt de toon, op enkele bladzijden na,
heel wat luchtiger.
Intussen hadden trouwens reeds enkele korte
verhalen het licht gezien, waarin wij de
meer traditionele Ernest Claes opnieuw
mochten ontmoeten. Zo publiceerde ihij in
1947 een gezellig, fantasierijk kinderboekje

Sinterklaas in de hemel en op aarde
en in 1950 Peter en Polly, waarin hij de
verhouding belicht tussen hemzelf en zijn
kleindochtertje en waarin tevens zijn liefde
tot het kind-als-zodanig ontroerend tot
uiting komt. In 1949 verscheen de bundel
Die schone tijd, voor een ideel weer
pogingen om 'le temps perdu', dat vroegere,
door de beschaving nog onaangevreten
bestaan op het Brabants-Kempische platteland met daar middenin zijn heerlijke abdij
van Averbode, te doen herleven. Met het
daarin opgenomen 'Pater Cellier' wist ihij
nog een figuur toe te voegen aan zijn rijke
reeks menselijke medaljons. De verzuchting
„Ach, kon Pater Cellier nog eens terugkomen !" karakteriseert treffend ihet van
weemoed vervulde heimwee van de ouder
wordende verteller. In 'De historie van de
mislukte hovenier', waarvan ide handeling
buiten zijn geboortegrond Iigt, wordt de
menselijke bekrompenheid, zonder enig
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Claes met Stijn Streuvels.

cynisme dit keer, nog eens fleurig in het
licht gesteld.
Zijn laatste levensjaren waren — zoals
bekend is — vooral gewijd aan autobiografisch werk, waarin de 'Dichtung'
een onvervreemdbare kleur verleende aan de
'Wahrheit'.
Hij schreef nog de zeer mooie novelle
Het was lente (1953), die met een Internationale literaire prijs werd bekroond,
benevens het gezellige praatboek Over reizen
en reizigers (1952), waarin hij andermaal
het bewijs leverde ons te kunnen doen
luisteren, ook wanneer , hij niet erg belangrijke
dingen vertelde. In 1957 verscheen Dit is
de sproke van Broederke Valentin, een
verhaal , dat weliswaar enkele gaatjes
vertoont maar dat aan de andere kant
onvergetelijke bladzijden bevat, zoals de
dood' van Vader Abt en de historie van
Broeder Marcoen, de kloosterkater. Aan dit
boekje werd het aandoenlijke 'Zo bad
Jan Vervloet te Scherpenheuvel' toegevoegd,
slechts weinige bladzijden, die als het ware
een synthese — niet zonder 'humor —
inhouden van de vroomheid van ide Brabantse
volksmens.
Een jaar voor zijn dood werd in de
'Kleine Ernest Claes Omnibus' bet aardige
hondenverhaal 'Daske' opgenomen, benevens
een TV-bewerking van 'Pastoor Campens
zaliger'.
Speciaal wil ik echter nog de aandacht
vestigen op twee novellen van zeer
verscheiden aard : Het leven en de dood
van Victalis van Gille (1951) en De nieuwe
ambtenaar (1953). Dit Iaatste is een kostelijke
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persiflage op , de doening in een ministerieel
departement, waar een kantoorchef aan
het einde van zijn ambtelijke carriere voor
een ontredderende situatie wordt gesteld,
ingevolge het feit idat een overigens totaal
overbodige betrekking vakant wordt verklaard.
Het is een speels verhaal over een thema
dat Gogolj niet zou hebben versmaad en
waar de auteur ongetwijfeld zoveel
genoegen heeft aan beleefd als zijn lezers
achteraf.
Eerste-rangswerk in zijn genre is evenwel

Het leven en de dood van Victalis van Gille y
het beste Zichemse 'portret' na en naast
'Wannes Raps'. „Herinnering is niets anders
dan ooze verbeelding', schrijft Ernest Claes
ergens in dit briljante verhaal. ,Die
gedachte lijkt mij een typisch getuigenis
voor het feit .dat een schrijver zich nooit
volkomen veilig weet binnen het , domein
van wat Adriaan Roland Hoist ide 'eigen
achtergronden' van de kunstenaar heeft genoemd. iDoch laat deze novelle verbeelding
zijn of herinnering, touter vinding of
grotendeels 'beleefde realiteit; laat het zelfs
een niet te ontwarren kluwen zijn van beide,
wat , doet het er toe ? Het werkje toont ons
de prozaschrijver Ernest Claes, die met
eenvoudige middelen zijn thoogste rendement
verwezenlijkt. Men client slechts even de
inzet van , het verhaal, die schijnbaar
doodeenvoudige inzet, kritisch onder de loep
te nemen am te ervaren dat Claes, in zijn
beste momenten tot , de zeer grote vertellers
mag warden gerekend. ,Men stelt zich de
vraag hoe deze schrijver er, at keuveiend,
in slaagt een mens als de wiidstroper
Victalis op zulk een wijze ten voeten uit te
schetsen en een reele gestalte te verienen.
Die kunde moet, naar het mij voorkomt,
lets te maken hebben met een intiatieve,
doch uiterst scherpe zin voor het essentiele.
Er ligt bovendien wijsheid in deze, naar
bouw en uitwerking, bijzonder gave, afgeronde vertelling, wijsheid die geenszins
het resultaat is van wijsgerig , denken en
evenmin de vrucht van een spitsvondige
intelligentie, maar een veroverende wijsheid,
veelal opgesmukt als milde, beheerste
scherts, idoch rdie ik durf te ibeschouwen
als de verworvenheid van een man ,die, hoewel
cultureel boven het yolk van zijn heimat
uitgegroeid, toch met zijn hele wezen
in dat yolk zat geworteld.
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woonbuurt, werkmilieu en yolk boven de
scheppingen van de politiek en , de
administratie heeft gesteld.
Als herberg was zijn ouderhuis toegankelijk
voor ide kcmende en gaande man, voor
de geburen, de passanten en zwervers
langs 's Heren verre wegen. In een tijd
toen men nog niet vreesde tijd te verliezen,
bleven zij vertellen over hun avonturen.
Wannes Raps, Victalis van GiIle en veel
anderen. Wij zien het van oktober tot maart
als de avonden lang zijn, bij de haard ,
die warmte gaf en Iicht. Voor de knaap
Ernest ging naast en boven de alledaagse
werkelijkheid een tweede wereld open :
die van de verbeelding en , de droom, die
het kiemland is van schconheid en kunst.
Buiten leidde de natuur haar eigen !even,
ten groten dale nog onberoerd door
mensenhand : sparrebossen en heide, zandheuvels en !age weiden langs de Demer en
de Gulp, slingerende landwegen en paden,
kleine boerderijen en huizen uit leem met
stro bedekt, waarboven wind, zon en regen
uit een eindeloze hemel. Soms sneeuw
en ieder jaar opnieuw het wonder van
de lente. Een vereenzaamd, bijna verlaten
land, waar nog heksen en weerwol ' ven
leefden, waar het spookte op sommige
plaatsen en op andere God of zijn lieve
heiligen op een miraculeuze wijze tussenbeide
gekomen waren om iemand te redden uit
flood en gevaar.
Van kind tot knaap groeide hij op tegen
de achtergrond van het einde der 19e eeuw.
De cuders van Claes waren niet rijk,
zij waren ook niet arm. Maar de meeste
kleine boeren en de landarbeiders waren
dat wel en Icefden in omstandigheden die
nu onhoudbaar zouden schijnen. Als zij
te verdragen waren kwam het doordat
de mensen het noon anders geweten hadden
en zich van allerlci machten zo afhankelijk
voelden dat zij hun lijdzaamheid als de
veiligste waarborg tegen nog erger
rampspced beschcuwden. De grond kon
zijn bevolking niet voeden.
armsten
weken uit naar ide Waalse industriebekkens
of naar de stall. Men geloofde van hen
dat zij de onstandvastigen en minder
betrouwbaren waren.
Tegen die misstanden en de voorrechten
der rijken bestond er ongetwijfeld verzet,
maar het kwam zelden tot uiting in het
,
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openbaar. Bij velen bleef het een onstilbaar
verlangen naar orde en rechtvaardigheid,
vermengd met een beetje verdriet en
verbittering. Uit die gevoels- en denkwereld
is Stegger gegroeid en Het Leven van
Herman Coene, volgens Claes zelf zijn liefste
boek. Bij die motieven tot een sociale
opstandigheid is later verontwaardiging
gekomen om , de achteruitstelling en
vernedering die het Vlaamse volk werd
aangedaan. 'Denken wij maar aan De Vulgaire
Geschiedenis van Charelke Dop en aan
het vervolg erop dat na , de tweede
wereldoorlog, onder de titel Gerechtelijke
Dwaling geschreven werd.
Claes ging naar school bij de zusters,
later bij meester Baekelants. Over die tijd
heeft hij gehandeld in De Witte, het portret
van ide rakker idie hij had willen zijn
en niet is geweest. Tussen zijn achtste en
tiende jaar liep hij het gevaar idoof en
blind te worden. Dikwijls ,moest hij thuis
blijven bij zijn vader die aan astma leed
en te vroeg zou sterven op 22 februari 1895.
Na zijn dood lag op de schouw het boek
waaruit hij de voorgande weken gelezen had,
De arme Edelman van Hendrik Conscience.
Wie luisteren kan heseft waarom Claes die
bijzonderheid heeft opgetekend : 'hij heeft
echt van zijn vader, zoals ook van zijn moeder
gehouden. De mooiste figuren uit zijn
verhalen zijn vaders en moeders, of pastoors
als Munte of Campens, in wie hij vooral
de vaderlijke goedheid belichaamd heeft.
Na zijn plechtige communie liep Claes nog
enige tijd onregelmatig naar school en
daarna werd , hij als kleine bediende
aangenomen in de drukkerij van ,de abdij
te Averbode. Dank zij de hulp van Mgr. Crets
mocht hij enige tijd later aan het college te
Herentals , gaan studeren en ,daar schreef
hij zijn eerste schetsen, die in 1906
gebundeld werden en in Flandria's Novellenbibliotheek verschenen. Hij liep in zijn
eenentwintigste jaar, zijn !even naar buiten
zou pas beginnen, maar de innerlijke vorm
van zijn persoonli!kheid was voltooid. Wel
zou zij nog verrijkt, verruimd en verdiept
worden, maar binnen haar gestelde igrenzen.
Veertig, jaar lang heeft Ernest Claes ongeveer
elk jaar een boek, een roman, een novelle,
een autobicgrafisch geschrift of een bundel
verhalen gepubliceerd. Normaal is dat al die
uitgaven niet dezelfde waarde bezitten. Toch

dragen ze van de eerste tot de laatste het
waarmerk van zijn oorspronkelijk kunstenaarschap.
Hij is een uitbeelder van concrete dingen
en mensen die uit ce werkelijkheid gegrepen
zijn. In een vraaggesprek met Louis Sourie
heeft hij verklaard : „Er worden tegenwoordig
te veel boeken gemaakt. Er worden te veel
van idie problemenromans gefabriceerd.
Ze groeien niet uit innerlijke aandrang en
levensrijpheid". Claes gaat daarentegen
steeds van de ervaring uit. Hij aanvaardt de
bestaande werkelijkheid, hoewel hij aan een
betere wereld , gelooft, omdat hij de
werkelijke toestanden en mensen gadeslaat
uit een standpunt dat buiten de tild is
gelegen.
Wat kleinzielig en dwaas aandoet vindt toch
genade in zijn ogen, omdat hij er slechts
een gering belang aan toekent. Als hij van
de mensen houdt is het als een verzamelaar
van de kostbaarheden waaraan hij zich heeft
gehecht. Het zijn de eigenaardigheden van
zijn helden die hem zo geboeid hebben, dat
hun beschrijving in zijn karakteristieken
hoofdzaak wordt. Die helden voelen zich,
thuis op de wereld. Armoede, leed, vervolging
mogen hun aandeel zijn en nog vinden zij
het !even schoon en waard geleefd te worden.
De zekerheid van een geloof zonder twijfel
vrijwaart hen voor een piekerend nadenken
over thet lot van de mens. Wanhopigen om
de zinloosheid van alles, destructieve
nihilisten zonder geestelijk houvast ,komen
bij Claes niet voor.
Waar zijn werk luidop gelezen wordt, boet
het niets van zijn aantrekkelijkheid in. Die
eigenschap heeft het met de volkskunst
gemeen. Even onmiddellijk als door het
leven wil het yolk door de kunst aangegrepen
worden en ontroerd. Vandaar dat Claes
afkerig stond tegenover het theoretiseren dat
van veel romans essays in verhaalvorm
maakt. Hij hield terdege rekening met ide
wensen van zijn lezers en vermeed wat hun
onaangenaam zou zijn. Van zijn werk mocht
geen ontredderde invloed uitgaan : zijn
personages moesten leven en sterven,
verzoend met het bestaan en de dood. Waar
zij een zeldzame maal tegenover die eis in
gebreke bleven, dient ,het beschouwd als
een straf hun door , de schrijver opgelegd, om
aan bet verlangen naar rechtvaardigheid van
zijn lezers tegemoet te komen.

„Ze vragen om 'more brains' ”, heeft Claes
in een gesprek met zijn bicgraaf Armand
Boni opgemerkt, „Maar wat wij nodig hebben
is 'meer hart' ". Daarmede werd niet meer
hartstocht, wel meer welwillendheid en
liefde bedoeld. Veeleer 'clan een geschenk van
de natuur was zijn gimlachende gemoedelijkheid een verworvenheid, die als schild werd
gebruikt. Zij kwam uit zijn humor, uit zijn
overwonnen en gelouterde idroefgeestigheid
voort. Onrust, zwaarmoedigheid noch angst
Iigt ten grondslag aan zijn kunst, maar een
zekere onvoldaanheid door de beperkte
mogelijkheid van de mens. Hij leeft het Iiefst
in zijn eigen wereld, de wereld van Wannes
Raps, pastoor Campens en De Witte, waar
het in weerwil van bekrompenheid en
onrecht toch goed om !even is. Die
werkelijkheid, een geklealiseerde ervaring
wordt met 'het gouden Iicht van de herinnering omstraald en zo voorgesteld alsof het
de gewone realiteit zou zijn.
Zoals een evenwichtig man uit de straat
zich met galgenhumor over zijn tegenslagen
heenzet, trachten de personages van Claes,
de tragiek van hun !even door een goedgeefse
lach te vergeten. Zij vermijden to zoeken
naar de waarheid over de grond der dingen
en zichzelf. Ondanks hun mizeries voelen
zij zich thuis op de aarde en verzekerd van
een gelukkige eeuwigheid. De erkenning
van hun begrensdheid maakt hen tot mensen
die genegenheid waard zijn en soms tot
medelijden verplichten. Personages als
Charelke Dop blijven uitzonderingen, want
Claes sprak niet gaarne over dezulken en
als hij het , deed was hij nog geneigd hen te
verontschuldigen. Hun gemeenheid schreef
hij toe aan onwetendheid of oorzaken die
buiten hun verantwoordelijkheid vielen. Maar
terwijI hij zijn vriendschap schonk, bevroedde
hij beter dan degenen tdie ervan genoten,
dat zij het menselijk tekort niet kon opheffen.
In een tcespraak naar aanleiding van zijn
70e verjaardag ,hebben wij Claes horen
zeggen : „Een ernstig schrijver kent beter
zichzelf dan degenen die over hem
schrijven. lk heb altijd mezelfd gekend, mijn
gaven en gebreken. lk heb geweten wat
ik kon en niet kon. Cat heeft mij gered op
ogenblikken van ontmoediging en aangezet
om vol te houden, ook als anderen verklaarden
dat ik geen toekomst had". Die toekomst
waarover hij toen sprak is nu voorbij, maar
als een verleden dat levend is gebleven.
Claes wordt nog gelezen en vooralsnog
schijnt daarin geen verandering te zullen
komen.
In zijn werk is het romantisme van de
herinneringskunst met het realisme van de
nuchtere opmerker verenigd. Zijn liefde
voor het land waar hij thuishoorde met
lichaam en ziel ging samen met zijn
belangstelling voor eenvoudige en typische
persoonlijkheden. Een denker over de zin
van het 'bestaan, een peiler naar de laatste
aandrangen van ons handelen, een taalschepper en -hernieuwer was hij niet, wel een
verteller van ongewoon formaat. Boeiend en
beminnelijk, door zijn natuurlijkheid en
warrnte van gemoed.
,
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Voor een inleiding tot een van zijn in het

4. Op de universiteit. Germaanse filologie.

Duits vertaalde boeken schreef Ernest Claes

Doorgaans geen modelstudent, veel bier en

zelf een korte, lakonieke biografie, die aldus

liefde, weinig filologie. Zeer verliefde,

begon :

slechte verzen en het eerste deel van het

lk werd geboren op een klein boerenhof

boek 'De Witte'.

in Zichem (Brabant), het schoonste dorp van

5. Als Neer doctor naar Antwerpen. Politiek.

het Demerland, in de late herfst. lk kreeg

Journalistiek. Boekhandel en... oorlog.

drie namen : Andreas, Ernestus, Josephus.

(Eerste wereldoorlog 1914-1918).
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6. Namen. Gewond. Krijgsgevangene. Naar

tussen de burgerlijke stand en de pastorij

een lazaret in Gotha. Dan krijgsgevangenen-

omdat de zalige paster Munte mij bij het

lager in Erfurt.

doopsel moedwillig een andere naam had

In 1915 terug naar Frankrijk. Schreef er de

gegeven. Daardoor hebben vele mensen van

boeken 'Namen 1914', 'Oorlogsnovellen' en

het dorp een lange tijd gedacht dat ik een

'Bei uns in Deutschland'.

tweeling was.

7. Terug near Vlaanderen. Ambtenaar bij de

Thuis waren we met negen kinderen en mijn

Kamer van volksvertegenwoordigers (Brussel).

ouders hadden het tang niet gemakkelijk,

Dan verschenen de boeken 'De Witte', 'Kiki',

maar ja, daar begin ik alweer te vertellen

'Wannes Raps' en vertalingen in het Duits.

in plaats van een biografie te schrijven.

Indien ik dit alles uitvoerig moest behandelen

1. Kinderklas bij de zusters. Dorpschool.

dan werd het een vreselijk dik boek en bij

Grote 'Lausbub' (kwajongen).

het lezen van al die punten zouden mijn

2. Tien jaren oud. Thuisblijven om boer te

vrouw en mijn zoon verbaasd uitroepen :

worden. Voor boer te dom, dus lets anders

Kijk maar, voor vader blijken wij niet eens

beginnen.

te bestaan. Tenslotte, als het mij in de

3. Op de kloosterdrukkerij van Averbode.

grootstad Brussel te druk en te eng wordt

Trommelaar in de dorpsfanfare. Voor drukker

dan vertrek ik naar mijn klein dorp, Zichem,

te dons, dus naar het gymnasium om pastoor

waar ik iedereen ken en waar iedereen mij

te worden. Schreef mijn eerste vertellingen.

kent, en waar ik de wereld van mijn jeugd

Geen lust meer voor het pastoorsberoep.

en de oerkracht van mijn geboortegrond en

Derhalve mijn eerste liefdeverzen.

van mijn yolk terugvindt. En waar ik mij
gelukkig voel.
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Gaarne sluit ik aan bij de hulde, die in ons
schoon Kunsttijdschrift aan onze grote
vriend wordt gebracht. Ik heb hem te Leuven
in onze studententijd leren kennen en hij
heeH me steeds zijn trouwe vriendschap
geschonken, mijn dierbare Ernest Claes.
Anderen zullen beter en meer dan ik over
hem spreken en schrijven, zoals hij het zelf
noodgedwongen met flitsen heeft gedaan.
Ik heb hem gedurende ·deze haast zestig
jaar in zijn boeken teruggevonden en ik
beschouw hem niet als een van onze
scheppende schrijvers, maar wel als een
gemoedelijke, eerlijke, rechtzJnnige verteller
over zijn dorp Zichem. Hij had er ,de eigen
zeden, gebruiken, tradities en karakters
van gekend zowel als zijn eigen leven. Hij had
er mensen ontmoet,goede en kwade, zoals
el'ders en overal. Hij bewaarde de herinnering
aan zijn medeburgers, welke, levend in
Gods handen, ook in Gods liefde zijn
ingeslapen, met de vrede in 't hart van hen
die een soms zwaar bestaan hebben gekend.
Zij hadden de last gedragen van een leven,
verlicht met het eenvoudig geluk van een
optimistische kijk ineen vervuld verleden;
zij konden op Gods goede lankmoedigheid
rekenen.
Ernest! Hier zou ik mijn diepe dankbare
genegenheid willen laten spreken bij de
herinnering aan wat eenzelfde' levensopvatting, een vast betrouwen op onze christeijke
opleiding en een trouwe dienstbaarheid,
mochten verhopen dank zij de optillende
samenwerking aan het verwezenlijken van
een schoon, edel, vreedzaam ideaal: wij
droomden van een hogere volksontwikkeling,
getrouw aan onze edele studenten leuze :
Alles voor VI and eren , Vaanderen voor
Christus.
Bij 't inleiden van deze enkele' herinneringen
aan de vereerde nagedachtenis van een
weldoener van ons volk, stel ik er prijs op de
opvatting te gedenken van onze toewijding
aan die leuze welke', zonder geweld of beroep
op woelige cultuurarme betogingen, een vast
opbouwend plan wenste uit te werken voor
een schonere toekomst.
Hierbij rijst op : een weemoedig aanvoelen
van een verdwijning in onze trouwe
vriendschap. Ik kan echter niet veel ophalen
uit ons jong studentenleven dat niet reeds
gekend is. Zovelen zijn heengegaan naar
God, sinds de jaren toen de Brabantse Gilde

en de verscheidene redacties van jonge,
hoopvolle tijdschriften vergaderden. Ik denk
hier aan Dr. Albert van Driessche, aan
August van Cauwelaert, aan Dr. Guldentops,
aan Emiel van Keer, aan Dr. Jan van Gorp,
aan Prof. Domien Rogge, aan Dr. Jan
Lindemans, aan Dr. Jules Grietens, aan E. H.
FI. Prims, aan Stanne Serneels, aan Ernest
Dierckx en aan zoveel anderen uit heel
Vlaanderen.
In die tijd werd steun gezocht bij ouderen,
zoals Pastoor Hugo Verriest, Frans Van
Cauwelaert, Dr. Van de Perre, Jozef Muis,
Jules Persyn, Pastoor Aug. Cuppens, Pater
Rutten O.P., Pater Claes O.F.M., Em van
Dievoet, Dr. Aug. Laporta, Styn Streuvels,
Joz. Simons ... Enkelen leven nog en ik mag
hier vermelden Rik Borginon en Dr. Dries
Vers'treken.
Er heerste vriendschap, verstandhouding,
hulpvaardigheid. Wanneer hoogdagen in ons
leven opdaagden te St.-Niklaas, te Roeselare,
te Brugge, te Antwerpen, te Turnhout, werd
er flink aan gewerkt en konden onder ons
sprekers aangeduid worden, die er het
frisse studentenwoord zouden voeren. Zalige
tijd!
Hierin kon Ernest Claes zijn stem laten
horen ... en we gingen als vertegenwoordigers
van onze kringen en hoofdbesturen. Hij had
er zijn werk mee als hoofdredacteur van
Ons Leven, zoals in 1909-19'10. Ik zie hem
daar nog tronen, fris uitgedost met hoog
halsbord en met de groene Vlaamse pet op
het hoofd.
Romantiek? ... Ja maar werkzaam, kordaat
en kranig, onvervaardig maar niet zelfopdringend ... En daar kwam De Witte waarover
hijzelf genoeg schreef en sprak. Het volstaat
het zwoegend leven van een voordrachtgever
te lezen om te weten hoe lastig het toen
was het Vlaamse volk wakker te schudden
voor kultuur ... In 'Ik en de Witte' vertelt hij
er meer over. Ik mag zeggen dat ik hem die
tite,1 ingaf. Een avond in 1960 zei hij me
"Ik heb een boek gewijd aan de geschiedenis
van De Witte, maar ik weet niet hoe dat
boek te noemen". Ik gaf hem de raad
eenvoudig' te schrijven 'De Witte en ik' en
hij verbeterde het ... te rechte 'Ik en de
Witte' !!. ..
Dit alles ligt ver weg: de dagen keerden
en de mensen ook. Ernest werd ingelijfd
in het beheer van het Katholiek Vlaams Werk
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te Antwerpen en ontving als directeur ervan
bezoekers aan de Montignystraat, op 't
Zuid-Kwartier.
Zo geraakte hij wellicht, dank zij zijn grote
vriend Frans van Cauwelaert, aan de
Vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en was zijn toestand
verzekerd. De gelegenheden tot ontmoeting
verminderden en wat er met hem onder de
eerste wereldoorlog gebeurde is ieder bekend
die zijn oorlogsnovellen 'Namen' en 'Bei uns
in Deutschand' heeft gelezen. leder kan
ook zijn jeugd laten herleven bij het lezen
van wat hij schreef over zijn dorp en de
helden ervan : Pastoor Munte, Pastoor
Campens, Broederken Valentijn, De heiligen
van Zichem, De fanfare St.-Jansvrienden, De
mannen van toen, Kobeke, Wannes Raps,
Onze Smid, Herman Coene, Sichemse
Novellen, Victalis van Gille, zijn jeugd, zijn
geboortehuis, zijn ,moeder, zijn humaniora te
Herentals onder leiding van Z. E. H. Directeur
Ce Puydt, zijn studentenleven te Leuven in de
'Compagnie universitaire' ! Hij Ieefde in die
boeken : 'De oude moeder, Jeugd, De Oude
Kiok, Studentenkosthuis, Voor de open poort,
Leuven, lk was een Student..
geboortehuis staat er nu als Museum, en
leeft voor ons.
Het leeft alles zo schoon en heerlijk en hij
kon er over spreken, soms met een tikje
weemoed, zoals in de bladzijden die hij over
zijn moeder schreef. Zij liggen verspreid
over verscheidene boeken, maar ik ken
weinig schrijvers, vooral in onze Iiteratuur,
die zo roerend en Iiefdevol over het zwoegen
en het lijden van hun beminde moeder
spreken. Ernest was diep gevoelig, meer dan
zijn sprankelende humor ihet laat blijken.
Zo was hij van huis uit, vast gelovig en
trouw godsdienstig; hij wist hoezeer hij dit
aan zijn moeder te danken had en welke
schuld hij 'haar tot zijn dood zou bekennen...
Neen, ik ken geen schrijver die z6 tegenover
zijn moeder haar kind is gebleven en er
zich niet over schaamde. Zelfs wanneer hij
'van een scheme! ,Moederke', of 'de Oude
Moeder en de drie soldaten' schreef, tijdens
de oorlogsjaren, of Later te Le Havre, toen
hij als gekwetste uit Duitsland werd geruild,
heeft hij aan zijn doorgoede moeder gedacht!
Zo teder, zo Iiefdevol, zo heerlijk schoon,
Ernest !
Spreken over zijn gezin... Dat zou zijn lieve

en diepbeproefde echtgenote beter doen.
Hij vereerde Jhaar en haar boeken, en hij
zorgde ervor dat zijn huis te Ukkel, of zijn
flat aan de Washingtonstraat, een stil,
blijmoedig, gelukkig midden zou zijn. waar
vrienden welkom zouden zijn. En ,dat waren
zij. Veel heeft hij er niet over verteld, tenzij
hier en daar in zijn novellen. 'Maar 'wie
'Kiki' schreef wist wat een kind betekent
in een gezin, en wie aan Black een boek
kon wijden getuigde erover wat een , hond
meeleeft in een geordend gezin. Tot zelfs
in zijn enig droefsomber boek over zijn
harde, niet verdiende veroordeling en over
zijn gevangenisdagen, beschreven in Cel 209,
laat hij toe te begrijpen hoezeer hij zijn
'ithuis' miste. Die ,harde dagen heeft hij
er doorgemaakt, dat lijden heeft hij er
gedragen, zoals zovelen in die ruwe
repressiedagen,... maar hij is uit ,die zware
tijd gekomen zonder wrok, zonder haat,
wetend dat hij onschuldig was volgens
zijn eigen oordeel en geweten. lk heb toen,
zoals voor honderden, voor hem ten beste
gesproken en , dat beschouwde ik als mijn
plicht... Zo heb ik sukkelaars bij de vleet
trachten bij te staan.
Oaar was reden toe. Laat me hier, in eervol
aandenken van Ernest, en zonder ide minste
zweem van eigen bewieroking, objectief
bekend maken waarom ik me zoveel moeite
heb aangedaan om enkelen t.m. onder die
duizenden aangehoudenen, te helpen redden.
ledereen, bij de bevrijding van ons dierbaar
Vaderland, voor hetwelk zovelen hadden
gestreden en hun (even hadden veil
gehouden, wist wat mijn houding was
geweest en dat ook ik veroordeeld werd
op 30 juni 1943, door die iDuitse bezetting,
tot achttien maand gevang. lk kan daar ook
over meespreken... Alleen de Regering,
buiten Minister De Vleeschauwer die toen
nog niet terug was..., scheen er niet veel
over te weten... Sommtge z.g. weerstandleiders, werden vereremerkt. Het eerste
ambtelijk bericht over mijn weerstand aan
't hoofd van de Universiteit was een bezoek
van mijn trouwe vriend en medehelper in
ide Weerstand onder , de oorlog, hoofdpolitiecommissaris Frans Chevalier. Hij
kwam me een ambtelijk stuk voorleggen,
gedagtekend ongeveer 15 januari 1945,
waarbij het iHoger Legerauditoraat bevel
uitvaardigde over te rgaan tot , onderzoek

op vaderlandslievend gebied van ide Heer
Honore van Waeyenbergh,... directeur de
l'Universite .de Louvain, accuse de... strafbare
samenwerking met de bezetting ! „Nous
n'avons aucun renseignement a son sujet..." !
Zander de moedige houding van de hoofdpolitiecommissaris, zou ik aangehouden zijn
geworden en wellicht voor twee, drie
maand opgesloten in St.-Kruis (Brugge),
totdat mijn beurt zou aanbreken om onderhoard te worden...
Wat met mij kon gebeuren, moet het lot
geweest zijn van zovelen die onrechtvaardig
beticht werden en aangehouden op aanklacht.
Mijn besluit stond vast : van toen af zou ik
steeds aan aanvragen om tussenkomst
een welwillend vervolg geven, op voorwaarde
dat ik volledig werd ingelicht en ,het niet een
moordzaak betrof... lk heb mijn woord
gehouden en doorgaans met gunstige
uitslag. lk wens hier hulde te brengen aan
de opvolgende Ministers van Rechtwezen
en o.m. aan Minister Lilar, die me eens, na
middernacht, aan het Poelaertplein, in zijn
kabinet ontving voor een geval van terechtstelling welke 's anderendaags moest plaats
hebben... Het , mocht niet baten, omdat de
advokaat van de veroordeede en ikzelf erg
onvolledig waren ingelicht over de ten laste
gelegde doodslag.
En daarom verdedigde ik zonder aarzeling
mijn vriend Ernest, blij hem te mogen
bijstaan. En sinds zijn vrijlating ging ik hem
af en toe bezoeken...
Grote romans schreef Ernest Claes niet.
'Charelke Dop' was een soon missing in
eigen lijn, goedgemaakt met ,de godvruchtige 'Wondertocht' , der Mariabeelden
te Scherpenheuvel, met Reisverhalen die
zijn persoonlijke indrukken weergeven;
'Daar is een man verdronken' is, buiten zijn
reeks, gruwelachtig. 'Het was Lente',
',Herodes', 'Van ,den Os en de Ezel', enz...
bieden zeer verscheidene reeksen novellen
aan. En dit is niet alles !
Goede Ernest, flink hebt U gewerkt voor uw
yolk dat U gaarne blijft lezen... Zo hebt
U geschreven door idik en 'dun, hoog en
laag, wel en wee. Kerk en Staat mogen
Ernest Claes hoog achten en ,bedanken
voor het goede dat ihij aan ons yolk ,heeft
gedaan !...
lk heb ,maand op maand, week op week,
zijn ziekte gevolgd. Ernest heeft ,mezelf
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gezegd hoe dankbaar hij was. lk heb zijn
geduld en toewijding van zijn lieve echtgenote
bewonderd. Was hij bij kracht , geweest,
hij zou zeker een verhaaltje hebben
neergepend over 'Een Rector, flessen wijn
dragend' toen ik, hijgend, hem een hele
reiszak met het fijnste goed uit mijn
'bibliotheque inferieure', zcals Kardinaal
Mercier z.g. een speciale kelder noemde,
meebracht... En het was, zoals Koning
Leopold, II eens bij een burgemeester in de
Ardennen sprak : „une grande occasion" !
Waren mijn bezoeken kort — ik vermoeide
hem nooit — zolang het ging,
bespraken we feiten en gebeurtenissen,
en bij hem viel op, zijn gematigd oordeel
over plannen en toekomstbeelden. Zijn inzicht
volgde niet dat van sommige Vlaamse
studenten en van enkele professoren. Het
bedroefde hem de rush naar splitsing veld
te zien winnen en hij zei me, meer dan
eens, dat hij blinde woeling en starre
optreden afgekeurd had...
Maar doden spreken niet , meer, en de
wereldbol ,draait voort, aihoewel kosmonauten
met medelijden moeten neergekeken
hebben op onze gezochte of geschapen
miseries... Toch zijn we noch grafmakers,
noch lijkbidders...
Ook spraken we — en hier past het mij te
zwijgen — over Dood en Gods barmhartige
rechtszin voor ons alien, kleine mensen.
Drie , dagen v6Or zijn ten hemel •gaan, heb
ik hem nog bezocht in de Fond'Roy-kliniek,
en gaf hem, op zijn verantwoorde aanvraag,
een laatste absolutie en .de pauselijke
zegen, op 31 augustus 1968.
Zo ging hij op 2 september, 'Erelid van de
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw
van het H. Hart te Averbode', geholpen door
Haar, naar het hemels oord van eindeloze
vrede en berusting, want 'God is eeuwige
liefde' (volgens zijn .doodsprentje).
Ernest, U zult het me vergeven, dit mocht ik
van U toch zeggen, omdat ik U lief had en
alle dagen gedenk bij Onze Lieve Heer.
lk deed voor U al wat ik kon ! Moge U
ons van hierboven beschermen !
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Zijn werk
is niet (food

Gerard Walschap

Na het overlijden van Ernest. Claes werd ik
van diverse zijden uitgenodigd tot medewerking aan een herdenking van deze
volksgeliefde schrijver, de ene wat
academischer, ,de andere wat folkloristischer, maar alle ingegeven door dezelfde
genegenheid, , die zich wat al te weinig aan
de literaire waarden stoort en daardoor een
schrijver kan te kort doen in 'de mate
waarin ze 'hem huldigt.
Sedert Conscience zijn wij praktisch nooit
zonder cen volksgeliefd schrijver gevallen.
Hadden we er slechts die niet de nodige
literaire allure vertoonden, dan werden ze
volksschrijvers genoemd en te dien hoofde
op het schild verheven. Toen het Ernest
Claes had begraven tegen de muur van de
abdijkerk van Averbode, scheen het vlaamse
yolk te beseffen dat met hem de laatste
was heengegaan van die schrijvers, van wie
het sedert Conscience zo graag zegt dat ze
hun volk leerden lezen. Wel is er Streuvels*
nog, maar hij beantwoordt niet helemaal
aan ,de formule. In zijn gloriedagen was hij
meer kunstenaar dan volksgeliefd auteur,
er was zelfs lets heidens in hem, dat onlangs
weer ontdekt werd en ide welverdiende
volksliefde werd hem pas in zijn oude dag
betoond.
lk heb aan de recente uitnodiging cm te
getuigen voor Ernest Claes geen , gevolg
gegeven, cmdat ik in een brochure van het
Davidsfcnds en enkele losse bijdragen hier
en daar heb geschreven wat ik over hem te
zeggen had. Indien ik thans nog eens ' , de
pen ter hand' neem, is het om er als zijn
trouwe vriend op te wijzen, dat over hem
niet veel te zeggen valt en dat idit niets
te maken heeft met de waarde van zijn werk.
Men kan eindeloos schrijven en, wees
gerust, men duet het en men zal het nog
lang blijven doen, over Joyce, Proust en
Kafka, wier romans onlangs door Rene Lalou
mislukkingen werden genoemd. Over een
der allergrootste r9manciers, Dostojewski,
kan tot in het oneindige worden
'geessayeerd'. Maar men kan het ook over
de eerste de beste 'nouveau roman', zowel
van de erkende prominenten dezer
richting, als van de obscure schoolmeesters
die niets te zeggen hebben en het clius niet
eenvoudig gezegd krijgen. Men kan reeds
niet meer tot in het cneindige theoriseren
over Tolstoi, nochtans niet minder groot dan

Dostoievski. De mogelijkheden der
exegeten verminderen dan nog geleidelijk
bij de mooiste romans , die wij kennen, 'Le
grand 'Meaulnes', 'Maria Chapdelaine',
'De ,druiven der gramschap', 'Moby Dick',
gezwegen van de honderd andere, nog meer
populair, d.w.z. wereldberoemd geworden
meesterwerken, .die nog eenvoudiger zijn.
Met de menselijkheid, schoonheid en kunst
van een letterkundig werk, zelfs met de
diepgang ervan, heeft het interesse ,dat het
wekt bij literatuur-beschouwers weinig te
maken. In het werk van Tchechov gaapt een
bodemloze afgrond van existentiele weemoed
en wanhoop, idieper dan ,de metafysische
prcblematiek van Dostoievski en waarvoor
men levenslang huivert, maar waarover men
niet veel kan schrijven. Men kijkt er in en
zwijgt. Elke ontleding wordt banaal. Ineffabile
est.
Bij schrijvers zo eenvoudig als Ernest Claes
en bij even eenvoudige groteren dan hij,
houdt de mogelijkheid tot problematiseren
en disserteren op. Hij heeft met liefde en
humor geschreven over de mensen die hij
gekend heeft als kind, sol.daat en ambtenaar,
vlaamse mensen zoals wij er zelf hebben
gekend, figuren 'die ens zo vertrouwd worden
dat wij de indruk hebben met hen te
hebben geleefd en hij raakt daardoor iets
existentieels en onuitroeibaars in onze
kern, jeugriberinneringen, gehechtheid aan
het eigene in ons en in elk mens van bij ons.
Met hem is dit schrijverstype, kenmerkend
voor traditievaste, overwegend agrarische,
klasseloze volksgemeenschappen, waarschijnlijk voorgoed uitgestorven. Onze
literatuurbeschcuwing concentreert zich op
europees geInspireerde vormproblemen,
onze schrijvers ijveren ccntesterend voor , de
bevrijding van de mens, of 'het Godsvolk
op weg'. De reactie daarop zal misschien
niet zo lang uitblijven als wij nu voorzien
en, als de voortekenen niet bedriegen,
zou het een verlangen kunnen zijn naar
eenvoud, gemoedelijkheid en liefde.

* Deze bijdrage werd geschreven voor 15 oogst 1969
(n.v.d.r.)
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Scherpenheuvel door A. Gailliaerde.

van zijn yolk en zijn geboortegrond. Dit
geloof in de medemens heeft hij met licht en
schaduw uitgetekend, maar zijn gelouterd
dichterschap vond steeds de verfijnde toets
om de dualiteit van de menselijke
gedragingen naar zijn beeld en gelijkenis
te belichten. Dat was zijn aangeboren gave,
het werd zijn onvervreemdbaar dichterschap.
lk sprak reeds van zijn 'aanwezigheid'. In
zovele facetten van verre en nabije
herinneringen Iigt ze weerspiegeld. Er was
de verteller, de conferencier, die de inleiding
van een nerveuze voorzitter zo niet
onmogelijk dan toch overbodig maakte. Zijn
verschijning op het podium voor de
overvolle zaal had geen inleiding nodig.
Hij zelf verscheen in een nimbus van
eenvoud, van rustige beheersing en schalkse
bereidheid. Zijn gestalte en zijn glimlach
waren de introductie. Hij hoefde geen
atmosfeer te scheppen. Ze was er door zijn
aanwezigheid. En zijn auditorium was
bereid om al de peripeties van zijn
tintelende geest en zijn sprankelende
vertelkunst te ondergaan.
lk zag hem nooit zijn toevlucht nemen tot
een polshorloge of een chronometer; zijn
vertelling, zoals zijn opgeroepen figuren,
de Witte, pastoor Campens, Wannes Raps
en alien die zijn verbeeldingswereld
bevolkten, stonden boven en buiten de tijd.
Zijn toehoorders zaten verslonden in een
mooi en boeiend boek, dat nu kiank en kleur
kreeg door zijn warme stem, en ziel door
zijn aanwezigheid.
Ze was een gave, een natuurlijke karaktertrek van zijn persoonlijkheid, en waar hij
ook verscheen, onder college's, op recepties
of academische plechtigheden, bij de
jeugd of bij zieken en ouden van dagen,
steeds ging van hem een aantrekkingskracht
uit die een contact, een toenadering of een
gesprek vergemakkelijkte.
De schrijver van het ontroerende, autobiografisch verhaal 'Jeugd'
een terugkeer
van , de zestiger naar het verloren paradijs
van zijn jeugdjaren — aanvaardde in het
jaar 1950 het voorzitterschap van de een
paar jaar voordien gestichte Vereniging
'Kunstenaars voor de Jeugd', die niet alleen
jonge schrijvers en dichters maar tevens
grafici en musici groepeerde. Ook in dit

nieuwe milieu was hij, de jeugdige zestiger,
al ,dadelijk , de enthousiaste mentor, die de
atmosfeer schlep op bestuursvergaderingen
en die ieder initiatief met zijn schandere
geest wist aan te moedigen of, zo nodig,
in te dijken.
Voor ide jaarlijkse weekends van de
Vereniging ontdekte ,hij wel een rustige oase :
bij voorkeur Ioodste , hij ,de jonge
kunstenaars naar de abdijen van Averbode
of Tongerlo, waar hij trouwens een
vertrouwde gast was. Bij die gelegenheden
werd hij dan de , gastheer, die de
vergaderingen leidde, voorlas uit eigen
werk, de feestredenaars introduceerde, maar
die vooral , door zijn mild gezag en zijn
jeugdige gemeenschapszin de goede geest
van de Vereniging wist te stimuleren.
In 1955 werd hij naar aanleiding van zijn
zeventigste verjaardag door deze kunstenaars
voor de jeugd gehuldigd en tijdens een
feestmaal in ide salons Hallaert te Antwerpen
werd hem als erevoorzitter een 'Liber
amicorum' overhandigd. Ook dit enig
exemplaar was voor hem een tweede
'Jeugd'-boek, met de bonte getuigenissen,
gedichten, prozafragmenten, schetsen en
tekeningen, van jonge mensen, die spontaan
hun idankbaarheid en hun sympathie
betuigden aan de kunstenaar, die door zijn
lichtend voorbeeld evenzeer als door zijn
scheppend werk hun eigen jeugd had verblijd.
Tot aan zijn dood is Ernest Claes in hart
en geest de erevoorzitter gebleven van de
Vereniging, die enkele maanden voor zijn
afsterven hear twintigjarig bestaan herdacht.
Zijn aanwezigheid Iigt ook in idit Liber
Amicorum voor goed verzegeld.

zieken naar het heilsoord in de Pyreneeen.
De lange, vermoeiende reis naar Lourdes
met de 'witte trein' durfde hij niet meer
aan, maar bij een ziekentriduiim in zijn
Hagelandse geboortestreek was hij aanwezig
als pelgrim en als getuige, die ons met
zijn warme overtuiging wist te vertellen hoe
'Ons-Lieve-Vrouwke heuren ,beeweg deed'.
We waren zelf getuige om ons 'blijvend te
herinneren hoe ,de pelgrim Ernest Claes zijn
beeweg deed temidden van de langdurige
zieken, uitgestrekt op het grote lijdensbed
in een weide van Scherpenheuvel.
In mijn dagboek (Scherpenheuvel, 8 augustus
1954) heb ik aangetekend :
Gedenk de sterfelijkheid, ons aller euvel,
en zie ten voet van deze scherpe heuvel
het oogstveld, waar de bitse zeis ,der kwalen,
ging halm en aar genadeloos vermalen,
en waar eens ruiste 't voile levenslied
kreunt nu als 't fluisteren van het ranke riet
uit duizend monden, iduizend zere leden
het stille koor van smekende gebeden.
Bij de handoplegging van de zieken door
Kardinaal Van Roey, semen met een koor
van priestess, zag ik de rijzige gestalte van
de Zichemse verteller naast die van
staatsminister Frans Van Cauwelaert en van
andere autoriteiten. Daar stond, blootshoofds, de ingetogen officiele pelgrim, maar
enkele uren later ontmoette ik hem in het
onbekende koor van bedevaartgangers, in
de schaduw van Scherpenheuvelse basiliek.
Daar was hij ide eenzame onder de
anoniemen, de in zichzelf gekeerde, met de
rozenkrans tussen de vingeren, de biddende
en boetende, die met de tallozen zijn stem
en zijn hart verhief tot het kleine Hagelandse
wonder :
Al gaat uw luister schuil en al uw weelde
in zilverglans van menselijke beelden,
in kroon en kant, brokaat en kreukloos linnen,
het tooisel van onze begrensde zinnen, toch
waagt elk hart tde verste en hoogste reis
tot aan de grenzen van een paradijs,
dat duizenden en duizenden geslachten
om 't heil van uwe moederschoot betrachten.

,

lk zou zijn nagedachtenis te kort doen
met alleen die aanwezigheid langs de zonnige
zijde te 'belichten. De man, die zich in zijn
boeken ontfermde over de eenvoudigen
en dompelaars, de getekenden en kruisdragers, was ook present , daar waar de
sterveling het eenzaamst is: in de afzondering
van ziekte en lijden.
Hij was een trouw medewerker aan het
tweemaandelijks tildschrift 'Onder Ons', een
bled voor zieken en gehandicapten,
dat nooit te vergeefs op hem beroep deed.
Hij steunde met raad en , daad de
Lourdesactie en volgde van dichtbij de
jaarlijkse pelgrimstochten van onze Vlaamse

Twintig jaar voordien had ik op een zelfde
zonnige , herfstdag afscheid genomen van die
andere , weergaloze verteller, eveneens
dodelijk in het hart getroffen, Felix
Timmermans. 'Deze sloot zijn dichterschap
of (met de zwanezang 'Adagio'.
In mijn herinnering rijzen hun beider gestalten
op met een zelfde wonde
dat sterke en
zo broze menselijk hart — maar met een
andere glimlach terwijl hun nazingende
stemmen hetzelfde gebed of dezelfde
podzie zijn .geworden :
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz' handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en 't licht in ons is 'blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder.
,

,
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Mijn verste persoonlijke herinneringen ? Zij
liggen verspreid over vele jaren die van
Averbode over Retie, Ukkel, Antwerpen
reiken en meteen de talloze pleisterplaatsen,
die de vrienden uit .de gezellige Vereniging
van Kempische Schrijvers bij elkaar brachten,
omvatten. Mijn eerste iherinnering is
gebonden aan Averbode. Medewerking aan
enkele Averboodse uitgaven noopte mij
(aangename verplichting) tot herhaaldc
bezoeken aan het aloude stift. lk logeerde
telkens in het oude gebouw bij de kloosterpoort en mocht zo wat vrij over mijn tijd
besohikken. Zwerftochten in de eenzame
bossen, een eindeloze avond in de
bibliotheek, het !even in het land van de
Demer. De Westvlaamse tekenaar, Jos
Speybrouck, was herhaaldelijk mijn gezel.
Onvermoeibaar tekende hij, rookte ontelbare
pijpen en was nooit uitgepraat over de
streek 'aan ide Leie en (de fiere Guldensporenstede. Er ging een eigenaardige charme van
hem uit en wie bij ihem vertoefde, raakte
het nooit moe naar zijn gezellig gekeuvel
te luisteren. Op een herfstavond zaten wij
in de Testelse bergen, op de top van een
zandheuvel. Aan onze voeten lag het brede
Demerlandschap, de malse meersen
waarboven het torentje van Zichem oppuntte.
De zon ging onder, het werd oneindig stil.
Een Iicht geluid : een brekende tak of
een vluchtende vogel ? Claes stond voOr
ons. Hij keek ons aan met ondeugende cgen.
'Strcpers op tocht ?' Hij 'ging bij ons zitten.
Zijn ogen zwierven over het wilde land.
Hij begon te vertellen, over de kleine
hoevetjes die in de traag opdcemende mist
als vreemde dieren lagen, over de mensen,
het harde werk. Wij stelden geen vragen.
Hij vertelde uit ide volheid des harten,
mildheid van gemoed. lk meen nu nog de
stem to horen die geen :haast kende, nooit
naar een woord mcest zoeken, warm was en
zacht als , de hand van een moeder. Soms
had hij een klein gebaar, bijna vol schroom,
en dan zweeg hij een ogenblik. En dan
ging de stem weer verder. lk kan niet meer
woordelijk neerschrijven wat hij die avond
vertelde, maar ik weet idat , hij mij meer en
dieper vertrouwd heeft gemaakt met !even
on lot van de mensen uit het land van de
Demer dan zijn later werk dit ooit gedaan
heeft. Het was bijna donker toen wij de
verre galm van de abdijklok hoorden. Wij

kuierden traag in de richting van de hoge
heuvel, door tde bossen, langs de kale
straat. Geuren van herfst waaiden ons tegen.
Een !age schouw rookte. Van de akkers
kwam de bittere geur van brandend
patattenloof ons tegemoet. Aan de vcet van
de heuvel stak Claes de hand op. 'Tot een
volgende keer !' Hij ging zijn weg, naar het
dorp toe. Wij beklommen traag , de heuvel.
Binnen 'de muren van de abdij was rust
en herfstelijke vertedering. Die avond
ervaarde ik voor de eerste maal
ach, het
zou niet de laatste zijn — dat de 'andere'
Claes zoveel rijker en ,dieper was dan de
grapjas die zijn 'Witte' hem als volkse
reputatie gegeven had.
Claes kwam of en tce wel eens bij pastoor
Joz. ,De Voght, die in de dertiger jaren , de
oude witherenpastorie van Retie bewoonde.
De dichter van 'Lichte Lanen' had dadelijk
wortel geschoten in het rustige Kempische
dorp, wat niet 'belette dat ihij bijna hunkerend
bleef uitkijken naar bezoek uit de verre
wereld, hij die jarenlang onderpastoor
geweest was in een Antwerpse volksbuurt.
En er kwam bezoek ! Hoe menige keer kreeg
ik zo tegen .de avond een briefje, dat een
beschroomde straatknaap mij bracht, met de
uitnodiging : „Inspecteur, er is die of die,
en ik verwacht u Onze beide woningen —
zijn park en mijn tuin — waren van elkaar
gescheiden door een modderige hofgracht
met weelderig tierende rattenfauna. Langs
het smalle straatje bereikte ik de poort van
de pastorie. lk hoor nog de guile stem —
hij scheen krachtpatser te zijn, maar had een
zeer kwetsbaar gemoed — en de
triomfantelijke mededeling: „Nest Claes is
hier !"
'Hij' was daar. De donkere wijn gloeide in
het ranke glas dat hij bij de voet hield.
lk herinner mij nog zeer duidelijk dat het die
avond echt bamisweer was : zacht huilende
wind en het donkere roffelen van de regen
tegen de gesloten luiken. In de haard
gloeide het flakkervuur door de donkere
ruitjes. En Claes hief zijn glas en zei : „Hij
krijgt er ook een ?"
lk kreeg er ook een, maar er was een
voorwaarde bij. Zij hadden die namiddag
al zoveel geschiedenissen verteld, zoveel
moppen getapt, dat het ultimatum luidde :
„Eerst een verhaal !"
Neen, ze mochten wel gedogen dat ik even
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de roemer aan de lippen zette. Dan vroeg
ik : „Weet gij wie de eerste mannelijke
leerling van de Antwerpse Vrouwenhogeschool geweest is ?" Claes rukte recht:
„De la petite histoire... romancee ?" Iachte
hij. Ik zag de vraaghonger in zijn ogen.
Pastoor De Voght had een snel gebaar.
„Wat ?"
Ik knikte. „Ecce homo... Ik was onderwijzer
te Brasschaat, las toevallig in de krant dat
in ,de Boomstraat te Antwerpen door professor
Persijn een leergang in de Nederlandse
Iiteratuur gegeven werd. Dit leek nu geknipt
voor mij te zijn. lk had enige tijd voordien —
het was in het Dantejaar 1921 — van de
hoogleraar een lessencyclus over de
dichter van de Divina gevolgd en wist dat
dit de gelegenheid-van-mijn-leven was.
En bet kon erg meevallen, want de lessen
liepen tweemaal in de week, telkens van
5 tot 7, en het fietssprongetje na de kias
kon mij nog tijdig in de Scheldestad brengen.
Zo landde ik op een woensdagavond in de
de Bomstraat aan. In de ruime hall van het
statige gebouw krioelde het van 'djente
juffertjes. Bij de trap zie ik Persijn staan,
pratend met een statige dame. Ik wacht tot
ik een kans krijg om ergens een woord te
plaatsen. Maar de dame, die me reeds
enkele keren met kritische blik bekeken had,
was mij voor en vroeg : „Wat kan er van
uw , dienst zijn, jongeman ?" Ik antwoord,
een beetje geschokt, maar uiterlijk zelfbewust : „Ik kom de lessen van Doctor
Persijn volgen en wil mij laten inschrijven."
De dame luistert uiterlijk onbewogen, maar
ik zie de ondeugende twinkeling in haar
ogen. „Verkeerd adres, jongeman ! Aileen
juffrouwen worden aanvaard..." Stilte, vol
van mijn teleurstelling. Persijn rukt plots om.
Zijn ogen zijn die van een vader die
medelijden heeft met een ontgoocheld kind.
Hij meet mij, van kop tot teen, knikt idan.
„Ziet er een behoorlijke jongen uit,
mejuffrouw , directrice. Ik zou..." Een kort
gebaar, en de vermanende stem : „Maar,
professor..." Persijn glimlacht me toe en
knikt opnieuw. „Als hij op de laatste bank
gaat zitten, achter de studentinnen... We
zullen zien..."
Ik heb, twee jaar lang, elke woensdag en
vrijdag, op de laatste bank gezeten. In alle
eer en deugd. Wie er het meest
nieuwsgierig was, Iaat ik in het midden : de

boze knaap of de engelachtige nimfen. Het
derde jaar ging het niet meer : het lesuur
werd in de vroege namiddag geplaatst, en
in die tijd had ik mijn taak bij de
Brasschaatse jeugd te vervullen. Maar mijn
nota's van de Persijnse leergangen —
vuurwerk en wereldomvattende kijk — hebben
hun plaats bewaard tussen de oude,
vergeelde, beminde archieven..."
Claes zat te knikken. „Hij mag eens drinken,"
zei hij barmhartig. Dan dromerig : „Twee
jaar lang op de laatste bank gezeten. Jongen,
de helden in de hemel hebben nog geen
heilige. Er is een kans voor u... !"
Pastoor De Voght haalde nog een fles
boven. Ik iweet niet hoe Iaat het geworden
is. In mij leeft alleen de warme herinnering
aan een schone avond, gonzend van
hartelijke gezelligheid, een avond waarover
te vertellen is, beginnend met de toverwoorden : „Er was eens..."
En er was die andere avond in de overdadige
nazomer van het onafhankelijkheidsjaar.
Pastoor De Voght had mij al herhaalde
keren gezegd : „Ik moet die Broechemse
vogel naar hier zien te lokken. Misschien
is de Kempische lucht wel goed voor hem...
of de Kempische hartelijkheid." De mare
ging idat Persijn ziek was en wereld en
mensen vluchtte.
Op een middag een seintje : „Er is yolk,
ge wordt verwacht. Claes is er bij !" Het
tafeltje stond gedekt in ide tuin, 'bij ,de
reusachtige linde. Het gras was donkergroen
in deze rijke zomer. Achter in de tuin
stonden de moederlijke abrikozenbomen,
moe van de dracht. Een fles op het iwitte
idoek, nog een fles in het gras. Persijn was
daar, Claes stak juist een sigaar aan.
Wat was er gebeurd ? Pastoor ,De Voght
keek met kleine ogen in de verte. Claes stond
aan zijn sigaar te trekken alsof lot en
leven ervan afhing. Persijn was afwezig.
Ik zag zijn aangezicht, zijn vermoeide ogen,
hij had ibruine schoenen aan, een grijs pak,
maar ik had 'het donkere besef dat hij daar
niet lijfelijk aanwezig was.
ritus werd volbracht.
„Drink eens mee !"
Maar de stilte bleef fhangen. „Er komt
onweer," zei pastoor De Voght plots. 'Het
was warm. Hoge wolken aan de hemel.
Ergens ploften dof vruchten in het gras.
„'Black' is juist verschenen," zei Claes.
Morgen hebt ge een exemplaartje thuis.

En als ik nog ooit een boek schrijf, zal , het
over de schoonste en beste pastoor zijn tdie
Ons Heer ooit op zijn wereld gehad
heeft..."
„Ge vergeet misschien wel iemand," lispelde
pastoor De Voght.
Claes knipperde met de ogen. „Misschien
krijgt ge wel ooit een kans als de Kempische
regen erin slaagt het Antwerpse bederf
van u af te spoelen..."
Persijn keek niet op. Hij was er, maar hij
Ieefde elders.
„Pastoor Campens," zei Claes, „zo zouden
ze allemaal moeten zijn. Minder pastoorskleren en meer pastoorshart. Ze moeten
preken, daar gaat niets af, het is hun stiel
en ze verdienen hun centen en hun hemel al
gemakkelijk genoeg, maar ze moeten nog
meer doen: ergens zijn. En kunnen zwijgen.
Zwijgen als een wanhopige zieke tegen
de dood Iigt te vechten en het niet weten
wil; .de hand van de pastoor op zijn
voorhoofd en al de martelende gedachten stil.
De moeder die zich klaar maakt voor
de begrafenis en naar haar kinderen
omkijkt; de broodwinner is weggevallen,
en er is een Ieegte geslagen die niet meer
te vullen is. De pastoor komt binnen en
knikt zo maar eens, duizend keer meer
waard dan het schoonste sermoen.
En de kinderkens, ze krijgen een kruisje
op hun voorhoofd; ze hebben wel zijn
boterpeerkens gestolen en onder zijn oogstpruimen geschud, in het voorjaar ide nesten
uit de lage vlier geroofd, maar het zijn
Gods lieve kinderen en in hun ogen staat
de hoge hemel weerspiegeld als in het
helderste bergmeer. Pastoor Campens die
langs de korenvelden wandelt en de ranke
populierkens langs de ,Demer bewondert,
's avonds naar het iheldere cymbelspel van
de verborgen krekels luistert, en zijn ogen
doet als hij een jong, onbezonnen
paar tegenkomt dat ,dichter en heviger kabast
dan misdieners en processiemaagdekens
past. Als ze hem pramen om op een
trouwfeest een woordeken te zeggen, knikt
hij en 'begint : , Ons Heer is goed,
we ,moeten het ook proberen te zijn.
En gij, Liezeke..." Zijn ogen gaan naar de
jonge bruid, een ferm stuk, wat hard
van woord en nukkig van zin, maar kinderen
zullen haar veel leren. „En gij, Lowie..."
Hij griipt de roemer en houdt hem naar
,
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het licht. „Ons Heer ,heeft het geschapen,
en wij prijzen hem met er met mate van te
gebruiken. Vergeet dat niet, Lowie..."
De knaap weet wel hoe Iaat het is, en
dat , de pastoor hem idat moet zeggen...
En als ge dan pastoor Campens op zijn
schoonst wil zien, moet ge met hem aan de
doopvont staan als hij aan de meter zegt :
„Laat mij idat ook eens vasthouden..."
Pastoors zijn maar arme mensen. Over
die pastoor, over die mensen, over die
kinderen..."
lk zie Persijn nog opkijken. Wie greep er zo
naar zijn hart dat hij moest bewegen ?
Zijn ogen waren als glas, ruiten nat van
regen. Zijn aarzelende hand zocht het glas.
Hij fluisterde : „Op pastoor Campens... !"
Wij hebben zwijgend gedronken.
„Als ik de tijd krifjg, en de gelegenheid,"
schudde Claes het hoofd. Zijn hand ging naar
zijn hart. „Daar deugt het niet," zei hij
bijna moedeloos. Maar wij glimlachten :
wij wisten dat hij graag hoorde zeggen
dat hij maar een krakende wagen was.
De avond viel. En het zou wel gaan regenen,
een uitlopertje van een ver onweer.
Ergens gromde wat aarzelende donder.
En nu begonnen de eerste druppels te vallen,
traag en zwaar.
Onder het dichte lover zaten wij voorlopig
veilig. Fien bracht een korfje abrikozen.
De geur walmde ons tegen. In de hand lag
de warme vrucht gebed. Claes lei zijn sigaar
weg, beet in ide vrucht. Het sap droop
van zijn vingers. Het regende, een licht
geruis, en de tuin glansde. Geuren dreven
aan uit Bras en struiken.
En plots hoorden we gekreun als van een
kind. Het hoofd gebogen naar de knieen
snikte de arme Persijn. Wij konden hem
niet 'benaderen. Het regende. Claes wierp
de steen van de abrikoos weg, greep
naar zijn sigaar en trok er driftig aan.
Dat was geen roken meer ! Waarom was hij
pastoor Campens niet die alle verdriet
kon troosten, alle pijn lenigen, alle leed
stilleggen ? Het regende in ide avond.
Zal ik verhalen over het weerzien na , de
donkere dagen ? Het pensionaat was hard
geweest, niet zozeer om de stoffelijke
ontberingen dan wel om de morele nood.
lk beide in ide Stallestraat te Ukkel aan.
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Het was in de namiddag, de straat lag
verlaten. lk hoorde het gerinkel van de bel
wegebben. Het duurde geruime tijd
vOOr de deur opengleed. Mevrouw Claes
boog, glimlachte. Een uitnodigend gebaar
woes me de weg. Wij zaten rustig te praten,
de wereld is wijd en overal gebeurt er iets.
De vraag Pdrong mij naar de lippen,
maar ik aarzelde om ze te stellen. Een
lichte angst bekroop me. En eindelijk stelde
ik de vraag. lk zag ide blik van mevrouw
Claes en 'de moeilijke glimlach. „Dadelijk
komt hij," verzekerde ze me. „Maar telkens
wanneer het gerinkel van de bel hem
verrast, is de herinnering aan dat andere
uur daar. De angst schokt hem, en dan
moet hij eerst een tijdje gaan rusten.
Dadelijk komt hij wel !"
lk wist het wel : de klop op de deur,
de harde bel, en barse stemmen. Een mens
wordt opgehaald en... Kom, (bitterheid
is onvruchtbaar.
Dat zei Claes zelf als wij wat later gezellig
te keuvelen zaten. Er gebeurt overal iets,
ook in cel 169. De mensen hebben hun
gebreken, achter het vernisje beschaving
leeft de wolf.
„Niet de kost, de kleren, de kleine
beperkingen. Maar het besef dat de mens
zijn mens-zijn vergeet. En toch niet wanhopen,
het wordt eens beter. En goedheid , vermag
oneindig meer dan macht en willekeur.
Het leven is schoon. Het is goed even het
hoofd of te wenden om terug te kijken
naar de tijd toen men zelf kind was en de
mensen goed waren. lk zal nog moeten
vertellen over mijn kinderjaren, over mijn
vader en mijn moeder, de abdij, de scholen
die ik mocht bezoeken en al de schone
mensen die ik mocht ontmoeten..."
En het ging nog maar alleen over de
'goede' mensen. Het pensionaat was
vergeten, lag onwezenlijk ver.
Als .hij zeventig werd, kreeg hij zijn grootste
viering te Antwerpen. lemand schreef me :
spreek een woord dat naar het hart van
Claes gaat. Dat was geen moeilijke taak :
men moest alleen zijn eigen hart laten
spreken.
De viering ging door in de ruime
Dierentuinzaal. Proppensvol. Noem iemand
in de Scheldestad die ook maar enige naam

had, hij was er. Alle politieke kleuren
waren vervaagd. Stemming : alle mensen
zijn broeders.
lk mocht de feestrede uitspreken. Het felle
voetlicht verblindde me zo dat ik geen zaal
zag, geen mens kon onderscheiden.
En zo ,bleven wij alleen : Claes en ik.
lk sprak hem toe, liet mijn hart spreken.
Was er nog een zaal 'die luisterde,
aanwezig was en meeleefde ? lk ervaarde
het een ogenblik : ik verwees naar het
arnbtenaarsctiap van de schrijver en deed
terloops opmerken dat hij jarenlang in de
Kamer gewerkt had. Had ik misschien even
de klemtoon gelegd op , het werkwoord
'gewerkt' ? Of vond het onzichtbare
publiek wat wrange humor in het woord,
die ik er niet in igelegd had ? In ieder geval
brak een orkaan van toejuichingen los.
Claes had de tranen in de ogen van ihet
lachen.
De laatste maal dat hij op de jaarvergadering
van , de Kempische Schrijvers verscheen,
had de ziekte hem reeds getekend.
Hij gewaagde wel van 'krakende wagens',
maar hij had ogenblikken van afwezigheid en
zijn groeiende hardhorigheid trok grenzen.
Zijn ogen gingen van aangezicht tot
aangezicht, hij kon niet leven zonder
vriendschap, hartelijkheid. Hij zei mij, en het
klonk als een testament : „Zo moet ihet
blijven ! iDoe uw best om de vriendschap
te laten primeren boven belang en eerzucht.
Kempische broeders, den band. Niet veel
zeggen maar : zijn ! Er is veel lawaai
in de wereld, grote woorden, beroering.
Aileen vriendschap ,blijft. Arbeid en hart.
En , het overige heeft weinig zin..."
Hij leefde toen al meer in het verleden dan
in heden of toekomst. Hoe , dikwips zei :
„Weet je 't nog ?" Een anekdote, een ietsje
van niets, maar waardevol en rijk door
een beetje hart. Hij stand daar maar
stilletjes te monkelen.
lk mocht hem mee helpen begraven,
bij de ,hoge kerkmuur van de abdij. lk heb
aan zijn graf gesproken, eenvoudige woorden.
De tijd spoedt heen, zingt het liedje. Maar
over dagen en jaren leeft de gedachtenis
aan een mens die goed was en goed
deed, hart van Brabant, bloem van ons yolk.
Hoe zouden wij hem kunnen vergeten ?

Claes met Jet Bruynincks, de vertolker van
De Witte in de eerste grote Witte-film.

Mijn
ontmoetingen
met
Nest Claes

Fred Germonpre

Het is met een gevoel van weemoed dat ik
over mijn ontmoetingen met Nest Claes
lets wil vertellen. Mijn contacten met hem
dateren vooral van na de bevrijding,
die voor de ene wat langer dan voor de
andere iduurde. Claes was een der lectoren
van 'De Clauwaert' en mijn 'Iseland, Iseland'
die door Filip De Pillecyn, ook lector van
deze uitgeverij, was aanvaard, wachtte
slechts op ide zegen van Nest.
— Dit boek mag er zijn..., zei hij.
Het werk verscheen in het uitgavenprogramma
1949-1950 met 'De Grote Hemme' van
Duribreux, 'Daar is een mens verdronken'
van Ern. Claes, 'De veerman en de
jonkvrouw' van F. De Pillecyn en 'JohannaMaria' van P. Lebeau. Dat ik me gevleid
voelde in zo'n literair gezelschap te verkeren,
hoef ik niet te zeggen. Wat Claes het meest
getroffen ihad, was mijn wijze van vertellen.
Hij volgde met belangstelling de kritiek en
viel zelfs scherp uit tegen een recensent,
die zowat uit de hoogte, maar met mildheid,
had geschreven over een goede
volksroman.
Stoor je nooit aan de kritiek, jongen.
lk weet dat men eerder smalend cordeelt
over de 'vertellers' in de Iiteratuur...
maar ze zullen vele , GROTE literatoren
begraven. Ze beweren van mij ook dat ik
'maar' een verteller ben, doch dat ze het
mij nadoen, want een goed verhaal kunnen
schrijven is een moeilijke kunst,
hoe eenvoudig het ook schijnt.
lk wens onmiddellijk te onderstrepen dat
ik me nimmer gekrenkt voel omdat ik
word geetiketteerd als een volksschrijver.
Enige maanden later moest ik te Brugge
een gevaarlijke longoperatie doorstaan
en onder de bezoekers was er ook de trouwe
vriend Nest Claes, die een half uur aan
mijn ziekbed 'bleef en sprak over mijn
volgend boek, reeds , gecontracteerd nog
voor het geschreven was. lk zie nog de
gezichten van mijn zaalgenoten naar die
'vreemde' man kijken met zijn St.-Niklaasbaard maar toen iemand hem had herkend
was het of de sfeer in de ziekenzaal
was gewijzigd en na ,het heengaan van
'de Nest' keek men me met andere ogen
aan en vond men dat ik toch wel een
bijzonder iemand was om zo'n eervol bezoek
te ontvangen.
— Was dat de echte Nest Claes ?,

vroeg een nalef verpleegstertje (toen was
ide naIveteit een deugd).
lk ken geen andere dan de echte !
Een paar jaar later werd ik in de letterkundige
commissie van de Sabam gekozen, die nu
voorgezeten is door ide goede vriend Albe.
Mijn plaats was naast Nest en ik herinner
me hoe hij vaak een vurig pleidooi hield
voor de literaire debutanten, dit dan meer
in verband met het type-contract met de
uitgever... Hij rekende de uitgevers tot de
gevaarlijke individuen van de samenleving,
al klaagde hij niet over hen.
Toch dateert mijn eerste kennismaking
met het werk van Claes van in mijn
Vijfde Lifijnse in het St.-Bernarduscollege
te Nieuwpoort. Van mijn peter — een zeer
achtenswaardig man — had ik 'De Witte'
ten geschenke gekregen en, zoals het
schoolreglement dit eiste, mocht men slechts
een boek lezen — tenminste in ide studie —
na schriftelijke toelating. Mijn leraar, die
een innemend mens was, weigerde de
toelating, wat mij onthutste, vooral omdat
hij de zaterdagnamiddag uit 'Zichemse
Novellen' van dezelfde auteur voorlas.
Dit verbod had als enig resultaat, dat ik zo
vlug mogelijk kennis met 'De Witte' maakte
en ik Claes' andere werken ging lezen.
Mijn eerste ontmoeting met de auteur
was eerder toevallig. Gezien mijn zieke
longen, hd de dokter mij voor herstel naar
de bossen van Averbode gestuurd en daar
in , het pension Adriaens zag ik Nest Claes,
in gezelschap van Veremans en Timmermans
zitten voor een abt... (bier natuurlijk)
of een driedubbele trappist...
lk had een idiep ontzag voor een schrijver,
die ik (wie jong is maakt zich illusies)
als een buitengewoon iemand beschouwde —
en dit tdriemanschap daar zo gewoon
te zien drinken, het te horen lachen en
praten was als een ontluistering van het
ideale beeld dat ik me van kunstenaars
had voorgesteld.
De pensionhouder stelde me aan dit hoog
gezelschap voor en Claes vroeg me wat
ik wenste te worden...
— Schrijver, klonk het spontaan.
— Een moeilijk beroep, zei ihij...
Toch is het in Averbode, dat mijn eerste
pennevrucht werd gepubliceerd in 1935 nI.
een Vlaams filmpje over een missionaris,
die ergens aan de Noordpool in een
,
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sneeuwstorm was verdwaald. lk vond dit
werkje natuurlijk zeer goed en wie zich nog
zijn debuut .herinnert, 'weet bij ervaring hoe
trots en gelukkig men dan is.
Meer dan twaalf jaar later ontmoette ik
Nest Claes op literaire bijeenkomsten
en ik leerde van hem te houden omdat hij
zo eenvoudig bleef in zijn grootheid en zo
vol begrip tegenover de jongeren. Hij
moedigde me aan en toen ik journalist
werd, was hij een van mijn eerste
slachtoffers om hem te interviewen en dit
gebeurde, ter gelegenheid van een vertelavond voor de vriendenkring van 'Het Volk'
te Gent. lk ging hem per auto halen en tijdens
die tocht vuurde ik mijn vragen op hem af.
Het was een mooie en milde zomeravond
en de reis voerde ons doorheen het
glooiende Brabantse landschap ,met weiden
als wiegende zeeen, wijI de zon langzaam
aan de einder wegsmolt.
Nest Claes is stellig de meest populaire
auteur, die Vlaanderen heeft gekend en dat
wist hij. Van het eenvoudigste volksvrouwtje,
dat eens een mis voor hem liet lezen
omdat hij zo mooi kon schrijven tot de
academici bewonderden hem, al aanvaardde
hij niet dat men zijn oeuvre te , gemakkelijk
rangschikte bij de verdienstelijke
ontspanningslectuur. Hij had inderdaad
ernstige concurrenten, te beginnen met
Streuvels, Timmerans en later Walschap, doch
hij was en bleef ide enige in zijn genre
om met zo weinig woorden zoveel te kunnen
uitdrukken en vooral de volkstypen te
portretteren zoals geen enkel auteur van zijn
— en de latere generaties — hem nadeed.
Je mocht als journalist niet teveel vragen
stellen, maar hem zijn debuut zelf laten
vertellen. In tegenstelling met Streuvels, die
niet van de journalisten hield omdat ze
soms zo'n dwaze vragen kunnen stellen
en de antwoorden dan nog verkeerd
weergeven, en .die eerder verveeld over zijn
literair werk praatte — al , genoten we toch
de uitzonderlijke gunst ter gelegenheid
van de tachtigste verjaardag van de auteur
van 'De vlasschaard' een interview te mogen
afnemen — bleef Claes ook als gesprekspartner de verteller. Hij herinnerde aan
zijn debuut in het tijdschrift 'De Groene Linde'
in 1905 en zijn eerste hoofdstuk van
'De Witte', geschreven in de cursus aan de
Leuvense Universiteit en het tweede
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hoofdstuk gedeclameerd in "t Duivinneke
bij Sofieke' toen de drank een mens
jouissant maakt. Zo gemoedelijk sprak hij
over de verontwaardiging der Zichemse
gemeente, waar hij geboren en geleefd
heeft en die in 'Ons Leven', het hoogstudententijdschrift, haar eigen mensen met
naam en manieren in levende lijve zag
afgeschilderd... en over zijn trouwe broeder,
die zo om Nests veiligheid bekommerd was,
dat een brief werd gestuurd — de enige
die zijn broer naar hem ooit schreef
met de korte boodschap : „Mijn duurbare
Ernest kom zondag liever niet naar huis,
uw duurbare broeder Hein"...
Toen ik hem vroeg van wie hij het vertellen
had geleerd, werd zijn stem weker 'wanneer
hij antwoordde :
Bij ,de mensen van de streek, waar
een Wannes Raps heeft geleefd, Charelke
Dop, pastoor Campens zaliger en de vele,
goede mensen ginder... ik heb geschreven
zoals ze thuis vertelden...
— Maar Nest Claes, beken eens het geheim
van uw succes. Uw 'De Witte' verscheen
op honderdduizenden exemplaren en uw
werken zagen tientallen herdrukken, zonder
te spreken over de vertalingen en ,de
verfilmingen...
— lk meen dat ik het succes in , de eerste
plaats te danken heb omdat ik altijd in de
volksziel heb geloofd en steeds overtuigd
bleef van de , goedheid in , de mens...
lk ,heb ook altijd het goede in de mens
gezocht. Een straatkeerder of een
universiteitsprofessor, een zwerver als
Wannes Raps of een pastoor Campens,
beiden zijn er nodig en beiden hebben recht
op onze Heide en op onze waardering...
— En hoe ben je schrijver igeworden ?
Omdat hij mij zo verbaasd aanblikte,
dacht ik een , dwaze vraag te , hebben gesteld.
— Daarop kan ik niet antwoorden, zei hij,
maar wat een schrijver is, dat kan ik
misschien verduidelijken door te zeggen,
dat hij een ihypersensitieve mens is, hoe
gewoon ook, het slachtoffer van zijn emoties
en vooral een eenzame, die alleen zichzelf
heeft om te leven ! Van een boek gaat er
een kracht uit, van een auteur ook, het beste
van zichzelf schenkt hij weg : kracht
en pijn !
— En van welk boek houd je het meest ?
Hij stelde een wedervraag :
,

—

Van welk boek ik ,het meest hou,
och, kan een moeder zeggen welk kind
haar het liefst is tenzij misschien het
ongelukkigste ? Zo ook met een boek —
wat met de scherpste pijn en in , de hardste
miserie werd geschreven, is de auteur
misschien ,het liefst.
— Wie je leest heeft de indruk dat jij
zo gemakkelijk schrijft.
— Die indruk is verkeerd want ik schrijf
moeilijk, slechts twee novellen en soms
een per jaar. Alles laat ik lang in mij
bezinken, ik moet het in mij dragen tot het

Met Van der Heyden die de Witte-film
maakte, 1934.
Met voorzitter Prof. Dr. Frans Fransen
(IJzer:bedevaart 1955).
Stijn Streuve/s, J. Florquin, Ernest Claes,
Ant. van Wilderode.

rijp is en zeggen wat het juist allemaal
worden zal, kan ik niet vooraf weten. Het
wordt vaak heel anders dan ik dacht.
- Maak je vooraf een plan?
Altijd, maar eens aan het schrijven,
is men niet meer zijn eigen baas, dan wordt
men het slachtoffer van zijn held, zijn geloof,
zijn inspiratie.
- Wijzig je veel, want het is bekend dat
De Pillecyn geen tien woorden wijzigde
of schrapte in zijn manuscript?
Eerder zelden, maar toch zoek ik soms
naar de juiste uitdrukking en het kan me

pijn doen een bepaalde zin weg te laien.
Plots tikte hij op mijn schouders ...
- Hoe schoon is die open hemel over het
land van Vlaanderen ...
We bleven een tijdje zwijgend naast elkaar
en ik zag hoe zijn vingers in zijn witte
baard speelden en hij een ander sigaar
opstak ... zo kalm met die afgemeten gebaren,
wijl hij kennelijk genoot van het goede
aroom.
- Heeft de kritiek een grote invloed gehad
voor het succes van je werk?
- Kritiek doet aan een boek zeer weinig,
maar ze is er nO'dig en ze moet vooral
ERNSTIG zijn . Eigenlijk hangt de kritiek
teveel af van de tijd. Denk maar hoe men
over grote meesterwerken gezwe'gen heeft
in de tijd toen ze verschenen om ze later
naar waarde te schatten. Met een schrijver
gaat het net als met een kruidenier:
men moet in hem vertrouwen hebben . Als een
mens ie'ts koopt, moet hij ook vertrouwen
hebben, als een mens een boek leest ook ...
En kritiek, och ja, wie ben ik dat ik
over mijn broeder moet oordelen?
Hij klaagde over de wijze, waarop recensies
werden 'g eschreven en men vaak meer
de auteur beoordeelt dan zijn werk.
Kritiek is altijd subjectief en soms krijgt
de schrijver het verwijt dat hij niet dàt
bracht, wat hij niet wenste te brengen
omdat hij trouw blijft aan zichzelf.
- Maar 'De Witte' werd toch door de kritiek
opgehemeld?
De kritiek schreef over een plezant
ontspanningsboek en weet je waarom
'De Witte' zo'n succes kende: omdat het
eigenlijk zo'n droevig boek was ...
- Is me niet opgevallen!
De Witte wordt geslagen, hij steelt en
haalt kwade toeren uit en vooral weent
hij veel. Hij is een triestig mannetje, dat
nooit lacht tenzij ,die éne keer, wanneer hij
het huis ontvlucht omdat hij moeders
aardappelen drie maal heeft gezouten uit
echte wraak, omdat men hem zo pest.
Is 'h etgeen nadeel, wanneer je zo'n
populair geworden boek laat verschijnen, dat
men je auteurschap met dit éne werk
personifieert net of er geen andere romans
door jou werden geschreven?
Dit beaamde hij.
- Eén werk geeft niet voldoende een beeld
weer van ,de persoonlijkheid en het talent

van een schrijver, maar wat wil je ...
hoevelen weten dat ik ook de auteur ben
van Herman Coene, een boek dat me zeer
lief is.
Tot slot wilde ik iets vernemen over zijn
plannen.
Ik heb er geen. Men kan niet op
commando werken gelijk een kunstschilder,
die een portret maakt. Ik kan bv. nooit
een verhaal beloven, wel geven als het af is.
Ik heb later geen interview meer van hem
afgenomen, maar was in de gelegenheid
genoeg om te praten over de nieuwe
richting en de evolutie van de roman .
Hij ,gaf me steeds de raad voort te doen
en me niet te storen aan de 'nieuwelingen' ...
Experimenteren is goe-d, maar een
romancier moet kunnen vertellen .. . hij moet
ook kunnen bouwen en boeien. Men schrijft
zeer schoon, een veel zuiverder taal;
men geeft blijk van een grotere verwoordingskracht, doch een roman wordt ook met
het hart geschreven ... De traditionele roman
zal 'Ie nouveau roman' overleven,
geloof me ! Het verhaal wint het!
Toen ik hem naar zijn mening vroeg
over de jonge rebellen , die gereputeerde
auteurs als bv. Teirlinck van hun voetstuk
haalden, vond hij het alleen spijtig dat die
'vernieuwers' zo'n slechte manieren
hadden. Dan nog maakte hij zich niet boos;
er klonk eerder medelijden in zijn stem door,
omdat jonge mensen zo liefdeloos
konden zijn.
Een paar maanden voor zijn afsterven ontmoette ik hem voor het laatst te Brussel.
Hij had opnieuw enkele weken het bed
moeten houden wegens zijn hartaanvallen.
Hij sprak daarover zonder angst maar met
berusting, verzoend met het naderend einde
en steeds bleef diezelfde verhelderende
glimlach op het goedig gezicht.
Groot was Nest Claes in zijn leven, groot
bleef hij in zijn kunst, groot ook tegenover
de dood, wiens komst hij iedere dag
verwachtte.
Ik denk aan hem terug met bewondering en
dankbaarheid, omdat ik zijn vriendschap en
goedheid mocht ervaren, zijn steun in
pijnlijke beproevingen en vooral zijn trouw.
Zijn werk is het blijvend getuigenis van
zijn waarachtig kunstenaarschap, dat zijn
inspiratie vond bij zijn volk, dat met hem
in zijn oeuvre onverwoestbaar zal voortleven.
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Ernest Claes, zijn broer Peer.
Mw. Claes en Jan van Hemeiryck.
Huize Ernest Claes 1967.

Herinnering
aan Claes

Albert Westerlinck
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Andermaal over Ernest Claes schrijven ! En
het kunnen niets anciers dan steeds dezelfde
gevoelens, haast dezelfde woorden zijn, van
weemoedige herinnering en warme dank.
Claes heb ik na vorige oorlog van nabij
leren kennen. lk moest de leiding nemen van
de Dietsche Warande, waarvan hij sinds jaren
redacteur was en zijn echtgenote, Mevr.
E. Claes-Vetter, sinds lang medewerkster.
Het was toen, in de repressie-periode, voor
hem een moeilijke tijd, maar heel onze
redactie was, vertrouwend op zijn tgoed
recht, toen solidair met zijn leed. Hij heeft
het verdriet en de ellende van zijn cel-jaren
van zich afgeschreven en het z6 genezen,
overwonnen. Het lag niet in zijn aard het
!even 'bitter en zijn evenmens , donkey te zien.
Hij had integendeel behoefte aan vertrouwen,
mildheid, genegenheid. Zijn vrienden hebben
hem die ook geschonken, ja zelfs het gehele
yolk.
De uren die ik met Ernest Claes heb doorgebracht tijdens de redactievergaderingen
van Dietsche Warande en Belfort, v6Or en na
de vergaderingen van de Academie, waren
steeds gezellige uren, soms innig in stille
gesprekken, soms vol uitbundig plezier, maar
steeds doordrongen met een atmosfeer van
warme , medemenselijkheid. Telkens bij
redactievergaderingen van de Warande zag
men dat hij verlangde naar het moment,
waarop ,de punten van de agenda afgehandeld
zouden zijn, omdat er dan tijd en vrijheid
kwam om, met een goed glas, samen te
praten over de literaire of Vlaamse feiten van
de dag, en vooral om hem te laten vertellen.
Dan ging het over de reacties van zijn lezers,
zijn belevingen op reis, over afgestorven
vrienden, over zijn verleden, zijn jeugd,
enzovoort. Als mondeling verteller ging er
zoveel warmte, sympathie en humor uit van
hem, , dat men zou kunnen beweren ‘dat hij
er een soort orale literatuur op .nahield die
fel geleek op zijn geschrevene, met idit
verschil natuurlijk , dat ihij zijn werk met veel
zorg styleerde. Die , grondige overeenkomst
tussen de vertellende mens en de vertellende
schrijver bewijst echter hoe authentiek,
doOr en d6Or echt, deze laatste was.
Ernest Claes zal tot imijn laatste dag in mijn
herinnering blifven, zoals in die van al
zijn vrienden, als een eerlijk, goed-menselijk
schrijver, een knap vakman, en een goede,
warm-hartelijke mens.

Nest ik kan U
niet vergeten

Jan Van Hemeiryck
Conservator Huize Ernest Claes
...)

zijn heengaan in zijn woning aan de
Washingtonstraat te Brussel ,mocht ontmoeten
(30 augustus 1967), wees hij op de nadelige
invloed van bepaalde moderne strekkingen
(o.a. uit Nederland) die niets meer te maken
hebben met letterkunde. Hij geloofde — en
terecht — dat drekliteratuur meestal
maakwerk is en... dat het gemakkelijker is
die kant van de mens te beschrijven dan de
rest. Hij las werk van de modernste auteurs
maar het lief een wrange nasmaa k. Juist dat
ontmoedigde hem bij die jonge schrijvers :
„Ze laten geen plaats, Jan, voor het hart
van ,de ,mens, alleen ide dierlijke drift is er
nog". Toch geloofde Ernest Caes ,dat ook
dit werk een afkeer van een dergelijke
levenshouding kon bewerken, want hij zag
overal ,het opbouwend element.
Felix Timmermans (1886-1947) en Stijn
Streuvels (1871-1969) zijn de twee andere
luiken van het beroemde driemanschap. Ook
zij werden herleid tot 'heimatschrijvers'.
Blijven we eerlijk, idan kunnen we niet
ontkennen dat zij, net als Hendrik Conscience
(De Leeuw van Vlaanderen, 1838), een
onbeperkte invloed blijven uitoefenen op
een groot ideel van ons yolk. Het is, betreurenswaardig dat vele jonge onderwijzers,
regenten en zelfs licentiaten de moed niet
meer hebben om die voorbereiders van hun
wijsheid te erkennen als mijlpalen in de eigen
geschiedenis. , Het komt me voor als een
dwaasheid dat in het schema van ons
onderwijs geen tijd wordt vrijgelaten om
waardevolle werken eens van nabij te
bestuderen. Heeft het zin te spreken over
moderne letteren zonder voorgeschiedenis ?
De intellectuelen — laat me even scherp
zijn — getuigen zeer dikwijs van een
grenzeloze oppervakkigheid, velen kunnen
nog slechts geboeid worden door een
woordenvloed van moeilijke begrippen, van
verheven woorden, door technische vooruitgang. De kennis van eigen yolk is evenwel
ook een wetenschap. Een schrijver mag niet
voor enkelen geschikt blijken; hij moet
bereikbaar zijn voor zijn medemensen. Dat
heeft Ernest Claes aangekund en dat is zijn
kunst.
lk weet het — in Vlaanderen, arm Vlaanderen
zoals Pater Stracke het nog steeds zegt —
is nog veel te doen. Ons yolk is op weg, maar
de reis is die van een stoptrein. De technische
beschaving gaat vooruit, maar de echte
•

De figuur van Ernest Claes wordt meestal
gezien in een geheel van Vlaamse schrijvers
(waarom ook niet Zuidnederlandse ?) die hun
'kleine leefkring' beschrijven. Zeker niet in
werken over de Nederlandse letterkunde.
Meesterwerken worden slechts zelden ondekt
door de eigen generatie.
lk kende het geluk Ernest Claes van zeer
nabij te beleven; niet als ide schrijver van
heimatverhalen, maar als de man die langs
weemoed en begrip de fijnste plooien van het
!even ontwaarde.
Claes' werk is evenmin streekverhaal ! Wie
zich de moeite getroost zijn volledig werk
te lezen zal ontdekken dat de eenheid
merkwaardig is. Een echt boeiende roman
wordt dat werk wanneer men weet ,dat de
meeste gegevens persoonlijke belevenissen
zijn. Claes is een •gevoelsmens die even
goed als Gerard Walschap een probleemwerk
kon schrijven (Clementine), maar dat niet
wenste te , doen omdat ihij de levensoplossing
zag in de goedheid en ide Iiefde voor de
evenmens, zonder ide nadruk te leggen op
de minder mooie kant van elk leven. Gerard
Walschap, ide beste vriend-schrijver van
Claes, schrijft in zijn boek De kunstenaar en
zijn yolk „... Niemand kan ontkomen aan
de toverkracht van deze drie woorden :
Er was eens".
Toen ik Ernest Claes de laatste maal voor

beschaving, d.i. fijngevoeligheid, schoonheidszin, vriendelijke omgang staat als het
ware stil. Er is te weinig ruimte voor
belangloze cultuur, dat zoveel misbruikte
woord. ,Mijn vriend Ernest Claes dacht en
werkte in die zin; wie zijn werk leest zal
trouwens gemakkelijk ontdekken dat de
ironie geen vreemd woord voor hem is.
Nu betekent dit stuk niet tdat alles van een
minteken moet worden voorzien ! Ernest Claes
heeft op mijn leven een stempel gedrukt die
ik niet zo maar onder woorden zou kunnen
brengen. In mijn vriend leefde de weemoed
om het onbereikbare in het leven, het medelijden met alle kleine of grote 'Wittekes'
zoals hij dat zelf noemde, medelijden met
de vele geslagenen van het comfortabele
moderne !even.
Claes dacht dat alle mensen van hem hielden
omdat hijzelf dat ideed. Zeer dikwijls was
hij hierover ontgoocheld : de eerste
wereldoorlog bracht hem in een Duits
krijgsgevangenkamp, de tweede wereldoorlog
bracht hem in Cel 269 in eigen land.
Allerlei onverantwoorde beschuldigingen
hebben hem onnoemelijk leed gedaan. Vele
letterkundigen en andere vrienden spraken
uit vrees voor zichzelf niet meer over Claes.
Die ongewettigde wrok heeft Ernest Claes
nooit kunnen begrijpen; het was wrok
geboren uit afgunst en haat : begrippen die
hij niet kende. Toen Nest Claes na de
oorlog te Zichem kwam, wend hij zelfs
daar door alien gemeden, op weinig
uitzonderingen na. Toch bleef hij
vergevensgezind, en nooit hoorde ik van
hem enig woord van haat. Steeds herhaalde
hij ,me „Ze hebben het misschien niet zo
bedoeld... lk kan niet haten, ik geloof
in de goedheid van de mens..." Kan een
mens edeler zijn ? Dat zijn lichtlijnen,
idat is levenswijsheid, die verschillende
werken zoals by. Jeugd, Floere, delen uit

De Witte, Pastoor Campens Zaliger...
een onvergankelijke ,plaats geven in onze
Nederlandse letterkunde.
Nest, ik kan U niet yergeten !
„Ik zit even stil. lk blik , dromend door het
raam naar de zwaar bewolkte hemel, en naar
mijn jeugd. Dan neem ik mijn kerkboek.
Het is een , doodsprentje met de Christus
voor een lichtend kruis. Daaronder
Via Veritas et Vita."
(Uit 1k was student, p. 94.)
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Ernest Claes
voor het
militair
gerechtshof

Het begon op Sinterklaas
Brussel, 6 december 1949.
'Sinter Ernest Claes' : zo betitelde LODS
een 'UIL' in het dagblad De Standaard, toen
verleden jaar op 7 ,december de yolksgeliefde schrijver door de Krijgsraad was
vrijgesproken.
Tegen dat vonnis was de auditeur-generaal
in beroep gegaan. De , huge heren van
het Krijgsgerecht blijken nu zin voor humor
te hebben : het proces Claes laten ze
beginnen op Sinterklaas...
Onder de gegeven omstandigheden is het
eerder een misplaatste grap, noch min noch
meer.
'De Nest' is nu 64 jaar, pas hersteld van
een zware ziekte, en nog steeds lijdend
onder het morele leed idat een ongenadige
repressie hem heeft aangedaan. De
gevangenis bleef deze schone grijze man
niet gespaard.
En idaarbij komen de spanning voor het
begin van het proces, de onzekerheid, de
ellende van het wachten en het twijfelen...
Zei Ernest Claes : „Ik heb me tijdens die
slapeloze nachten afgevraagd, wat ze me
nog kunnen ten laste leggen, en ik vind
waarlijk niets, waarvoor ze mij zouden
kunnen veroordelen."
Dat vragen duizenden mensen in het land
zich af, door wie Ernest Claes op de handen

wordt gedragen. Niemand is het woord van
Mgr. Van Waeyenbergh vergeten : „Er zijn
veel ongerechtigheden gebeurd in , dit
land"...
Het Militair Gerechtshof wordt voorgezeten
door raadsheer Bertels, de auditeurgeneraal wordt vertegenwoordigd door
substituut Ducamps. Deze eerste zitting wordt
besteed aan het verslag over ,het proces
voor de Krijgsraad. Uit de akte van
beschuldiging uit dat proces in eerste
aanleg vernemen we wat Ernest Claes
wordt ten laste gelegd. Hij heeft — aldus
die akte — met opzet ide plannen van de
vijand gediend.
De 'verschijnende' (sic) zou lid geweest zijn
van het V.N.V. Hij ondertekende het
manifest van het V.N.V. in Augustus 1940
(oproep tot een grote volkspartij). Hij stond
een interview toe aan Het Laatste Nieuws
en aan de Brusseler Zeitung. Hij as voor
uit eigen werk op een Vlaamse cultuuravond te Brussel. Hij was cultureel adviseur
van de N.V. Duchenne. Hij maakte een
reis naar Duitsland. Hij zou aanwezig , geweest
zijn op de begrafenis van Staf De Clercq.
Hij was lid van , de C.O.O. van Groot-Brussel,
van het beschermingscomite van de yolksschouwburg Alhambra, en nam verder deel
aan ettelijke manifestaties, zoals het Zesde
Kempisch Landjuweel te Herentals, de
uitreiking van de Rembrandtprijs te Lier,

de opening van de volksschouwburg
Alhambra, de premiere van De Vlaschaard
(een Duitse film naar thet werk van Stijn
Streuvels), enz...
In de periode van augustus 1943 af, tijdens
welke om te zondigen tegen artikel 118bis
het kwade opzet niet meer nodig was,
zou Ernest Claes lid gebleven zijn van het
V.N.V. Hij schreef verder een reportage
over een 'velokoers' in Volk en Staat, liet
vervolgens een interview verschijnen in
Volk en Staat, evenals in de Briisseler
Zeitung. Hij was lid van de kunstenaarsvereniging De Meivis, en tevens zou hij lid
geweest zijn van het erecomite van de
Bormshulde.
Tenslotte wordt Ernest Claes zijn activiteit
verweten na de oorlog, en namelijk wat hij
in 'Rommelpot' heeft geschreven, evenals
de vier novellen die de N.V. Ontspanningslectuur van hem heeft gepubliceerd, o.m.
De oude Moeder (alle onder het pseudoniem
G. Van Hasselt).
Vervolgens neemt de assessor de kaften ter
hand, die voOr hem liggen opgestapeld.
En hij pluist ze een voor een uit. Hij leest
de ellenlange versiagen van de ondervragingen. Hij leest de tekst voor van de
verklaringen van de getuigen. Hij plooit
oude nummers van Het Laatste Nieuws open.
Hij leest en vertelt — vriendelijk, en soms
een beetje te stil naar de zin van Claes,

die niet alles verstaan kan, en met inspanning
het verslag zit te volgen.
Soms wil de 'verschijnende' ook zijn
woordeke in het midden brengen om lets
recht te zetten, of om een vergissing van de
raadsheer te verbeteren, maar de voorzitter
belet het hem.
„Niet onderbreken, zegt hij, schrijf het
maar op uw boekske, straks kunt ge
zoveel praten als ge wilt..."
En Nest, gehoorzaam en gewillig, schrijft
het op zijn boekske.
Onrechtstreeks komt hij echter toch aan het
woord, want ook zijn verklaringen voor
de Krijgsraad worden voorgelezen, en aldus
wordt schier het hele proces in eerste
aanleg weergegeven en heeft men een
overzicht van 'de aldaar gevoerde debatten.
En weer vraagt men zich af : Wat blijft
er over van al die beschuldigingen ? De
kaften zijn grotendeels leeg. Als dan ide
reeks van indrukwekkende verklaringen van
de belangrijkste getuigen ten gunste
worden voorgelezen, worden de leden van
het Hof zeer stil en bekijken de
'verschijnende' reeds op een heel andere
manier dan in het begin. De vermelding op
de dagorder van , het leger ,gedurende de
eerste dagen van de oorlog 1914-18 waarin
het heldhaftig gedrag van Claes als soldaat
wordt beschreven maakt zeer veel indruk,
niet in het minst op de Nest zelf...
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De ondervraging
Brussel, 7 december 1949.
Honderden hadden graag dit proces
bijgewoond. Maar stille wachtwoorden waren
doorgegeven om te \beletten dat een te
grote toeloop van sympathisanten het serene
verloop van de debatten zou kunnen
schaden. Toch was het publiek op de tweede
dag talrijker opgekomen .dian op de eerste
dag. Van hogerhand had men zich daar
trouwens aan verwacht, want de wacht in
het Paleis van Justitie te Brussel was
meer ,dan verdubbeld, alsof er manifestaties
werden gevreesd.
Nadat de assessor zijn verslag had beeindigd
met die voorlezing van het vonnis dat door
de Krijgsraad was geveld, en waarbij Ernest
Claes in eerste aanleg werd vrijgesproken,
ging voorzitter Bertels over tot de ondervraging van ide beklaagide.
V. Claes, sta recht.
'De Nest' gehoorzaamt hem gewillig.
V. Claes, het Hof weet wie ge zijt, welke
verdiensten ge hebt gehad tijdens de
eerste wereldoorlog, en in welke belangrijke
mate ge ook diensten hebt bewezen aan
uw landgenoten tijdens de jongste oorlog.
Maar toch zou het nadere inlichtingen
willen vernemen over bepaalde punten uit
de akte van beschuldiging.
Er is daar eerst en vooral het Iidmaatschap
van het V.N.V.
CLAES. lk ben nooit lid geweest, meneer de

Voorzitter. Mag ik eraan toevoegen dat...
V. Straks, straks... Hoe verklaart ge het
feit, dat ge op de lijst van die afdeling Ukkel
staat met het stamnummer 82 ?
CLAES. Dat was mijn nummer in de oude
frontpartij, die ik in 1919 verlaten heb. lk
zou het 'bekennen indien ik V.N.V.-er was
geweest, geloof me.
V. Waarom hebt gij het manifest ten voordele
van een eenheidsbeweging ondertekend ?
CLAES. Mijn bedoeling en wens was
honderdduizenden Vlamingen van alle
gezindheidi bijeen te brengen. iDat opzet is
helaas mislukt...
V. Maar het initiatief ging toch uit van ,het
V.N.V., en ge hadt er niets mee te magen ?...
CLAES. In 1940 was de stemming in het
V.N.V. niet zo anti-Belgisch als velen nu
menen. Nog maar pas immers werd een
V.N.V.-senator openlijk in Chet parlement
gelukgewenst, omdat zijn zoon als leerling
van de militaire school de eed had
afgelegd met de Belgische vlag in , de hand.
Neen, het V.N.V. was toen niet zo onvaderlands.
V. Claes, ge zijt soms opgewonden ?...
CLAES. Ja, onder andere nu...
V. Waart ge het niet, toen ge het interview
aan de Brusseler Zeitung en aan het
Laatste Nieuws hebt toegestaan ?
CLAES. Dat is mogelijk. Maar zelfs dan niet
zou ik dergelijke woorden in de mond
hebben genomen, die een aanval waren tegen
mijn eigen opvattingen en tegen de

instellingen (het parlement) waar ik mijn
broodwinning had.
V. En uw aanvallen dan op 's lands
instellingen in uw novellen, die ge onder de
deknaam G. Van Hasselt hebt gepubiceerd ?
CLAES. De door u gelaakte uitdrukkingen
heb ik 'claw* in de mond , gelegd van een
schurk. Het gaat bier vooral om De Oude
Moeder, nietwaar ? Tussen haakjes gezegd,
.het is de schoonste novelle 'die ik ooit
geschreven heb...
lk weet niet of u ooit , geschreven . heeft,
meneer de Voorzitter ?
V. lk ben maar een eenvoudig rechter...
CLAES. Een kunstenaar schrijft als in een
koorts.
V. Dat is een ziekte dus ?
CLAES. Ja, een ziekte, een bezetenheid. De
artist wordt door zijn stof overmeesterd,
en hij kan niet anders ,dan zich uiten, of
hij wordt zot.
V. Dat is mogelijk. Maar om over die
interviews verder te ,gaan. Hebt ge niet
geprotesteerd toen ge vernaamt , dat uw
woorden in , bewuste artikels verdraaid
werden ?
CLAES. lk iheb tegenover verscheidene
personen mijn verontwaardiging geuit.
V. Was dat wel idoelmatig ?
In verband met uw reis naar Duitsland weten
we, dat ge gegaan zijt voor filmaangelegenheden, en ge ,hebt ginder uit uw werk
voorgelezen. Wat was dat Fichte-Gesellschaft,
dat u uitnodigde ?

CLAES. lk ken dat niet. lk heb er ook nooit
over gehoord. lk heb slechts een paar
bladzijden voorgelezen. Het was uit het
hoofdstuk : God schept de dag en de Witte
vliegt erdoor...
V. Ja, ja, ik ken dat.
Op verzoek van de voorzitter zet Ernest Claes
dan breedvoerig uiteen, hoe hij in de
uitgeverij iDechenne is geraakt, waarvan
hij lange tijd niet wist clat ze onder Duitse
Verwaltung stond. Zijn taak was .daar van
culturele aard. Hij moest zorg , dragen voor
de goedkope volksuitgaven van Vlaamse
werken. Het eerste boek was De Witte,
verspreid op 50.000 exemplaren. Hij ontving
een maandelijks honorarium, dat hem via
het postcheckambt werd ultbetaald.
In verband met , de voorlezing uit eigen
werk op de tweede Vlaamse cultuuravond
te Brussel, welke door De Vlag zou zijn
ingericht geweest, zegt Ernest Claes, dat
hij nooit het woord De Vlag heeft horen
ultspreken.
V. Wij moeten toch constateren, Claes,
dat ge ettelijke malen onvoorzichtig zijt
geweest. Onder meer is dat het geval
met verscheidene betogingen, waarop ge
aanwezig waart. Te Lier bijv., waar men ook
de aanwezigheid opmerkte van Borms en Cie.
CLAES. lk ben daar maar even binnen
geweest en heb met die lieden geen contact
gehad.
V. Te Herentals dan ?
CLAES. lk heb ,daar de jonge studenten

aangezet, zich te onthouden van alle
activisme, en zeker niet , de dwaasheld te
begaan naar het oostfront te trekken.
V. Te Mechelen ?
CLAES. Aan .de eigenlijke cultuurdagen heb
ik daar niet deelgenomen. lk heb slechts
een vergadering bijgewoond van letterkundigen, waar een voordracht gehouden
werd over auteursrechten.
V. De begrafenis van Staf De Clercq ?
CLAES. lk kwam daar toevallig voorbij, heb
daar wat staan gapen naar die honderdiduizenden mensen, en ben dan teruggekeerd.
Nooit ben ik het Iijk gaan igroeten en zeker
niet ben ik, zoals in Volk en Staat vermeld
staat, aanwezig geweest op het hoofdkwartier van het V.N.V.
V. Waarom hebt ge in Rommelpot
geschreven ?
CLAES. Om iets te verdienen. Het was het
enige tijdschrift dat iets van mij Wilde
opnemen, en dat trouwens toen nog niet
aan politiek deed, en slechts een
humoristisch blaadje mocht genoemd worden.
V. De politiek is echter een onuitputtelijke
bron voor humor...
Dat was het einde van deze lange ondervraging.
CLAES. Meneer de Voorzitter, kunt u er
vandaag niet mee ophouden ? lk zie er
toch zo van af.
V. Dat gaat niet. Het is in uw voordeel dat de
verdediging ruim de tijd krijgt om haar
argumenten uiteen to zetten.

IIT
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Burgerlijke Partij en Requisitoir
De voozitter verleende vervolgens het
woord aan Mr. Nauwelaerts, 'die de Belgische
Staat als Burgerlijke Partij vertegenwoordigde.
Hij zei, dat hij niet begreep, dat de
Katholieke Universiteit Ernest Claes heeft
willen huldigen. Waarschijnlijk hebben ze
daar het vonnis van de Krijgsraad niet
voorgelezen.
Talent bezit Claes ongetwijfeld. Hij is een
fijne humorist, een goed mens en een
volmaakt artist. Voor mijn part lees ik liefst
De Fanfare van de Sint Jansvrienden.
Maar ik vraag me af, waarom Ernest Claes,
met at zijn ,morele invloed, niet aan het
hoofd van ,het Verzet heeft ,gestaan ?
Om zijn houding moet ik, tot mijn igroot
spijt, evenals tegen Filip de Pillecijn, een
schadevergoeding vragen. Het volstaat
immers niet Claes te bewonderen voor
zijn moedig gedrag onder de eerste
wereldoorlog of voor de diensten bewezen
aan landgenoten tijdens de tweede. Wij
moeten ook , durven erkennen, dat hij door
zijn dubbelzinnige houding in zekere mate
een verrader is geweest.
lk vraag geen doodstraf tegen hem. ,teen
miljoenen, zoals de Staat dat gewoonlijk
doet. In naam van de 'onnatuurlijke' (sic)
Belgische Staat vraag ik een schadevergoeding van 200.000 frank.
Evenals Mr. Nauwelaerts is ook substituut
Ducamps, ,bij het uitspreken van zijn
requisitoir, zeer kort.
Hij ibegint met toe te , geven, dat de medewerking aan Rommelpot eigenlijk niet onder
toepassing van artikel 118bis valt. Zij
getuigt eerder van ,een onverantwoorde
lichtzinnigheid.
Van at de andere punten van de
beschuldiging wil de substituut er slechts
drie handhaven, namelijk : het lidmaatschap
van het V.N.V., de interviews, en de

medewerking aan Dechenne.
Een zeer vast bewijs van , dat lidmaatschap
bestaat niet. Maar indien ,hij werkelijk
geen lid was (wat we wel kunnen aannemen,
want in het andere geval zou de V.N.V.-pers
niet nagelaten hebben het uit te bazuinen),
dan had Claes ten minste toch warme
sympathieen voor die partij en voor .de
Nieuwe Orde.
Wat de interviews betreft, is , dat wat in het
Laatste Nieuws verscheen strikt genomen
niet van politieke aard. Er kan trouwens
niet fbewezen worden dat de tekst van de
krant de .getrouwe weergave is van
Claes' bewoordingen, of .dat er sprake
zou zijn van kwaad opzet. Het artikel in de
Briisseler Zeitung gaat reeds vender. Het is,
ten minste in bedekte norm, een steun aan
's vijands politiek. Maar ook hier moet
worden toegegeven, dat het niet zeker is,
dat , de journalist de gedachten van Claes
juist heeft weergegeven.
Over de rol gespeeld door Claes in het
agentschap Dechenne, zegt de substituut
dat hij aanvaardt dat Claes zijn collega's
hulp heeft verleend, door het uitgeven van
hun werk. Maar toch, zo zegt hij, had het
geld dat hij daar ontving een reukje. Hij
ontving het immers van een iDuitse 'Verwalter'.
Over , de andere punten wil de subsituut
niet spreken. Hij is van oordeel ,dat ze niet
strafbaar zijn. De vraag is echter : zijn de
daden die Claes tijdens de bezetting verricht
heeft laakbaar en onvoorzichtig, ofwel zijn
ze strafbaar ? Het Hof zal daarover
oordelen. lk laat het aan .de wijsheid van
het Hof over de straf te bepalen. Indien u
echter Claes vrijspreekt, ,mijne heren, zou
ik u de raad willen geven, Claes aan te
sporen in het vervolg zijn talent te gebruiken
om te bewijzen dat hij nog steeds de Claes
van 1914-1918 is ,gebleven, de Claes die zijn
landgenoten helpt en die naar zijn
beweringen een 100% goede Belg is
geweest...
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Het Pleidooi
Brussel, 8 december 1949
De verdediger van Ernest Claes heet Mr.
Van Leynsele. B ij het begin van zijn pleidooi
geeft hij toe, dat zijn client in Rommelpot
en in de vier gelaakte novellen betreurenswaardige dingen geschreven heeft. Maar Coen
die teksten ontstonden was de oorlog
gedaan, en dus kon de politiek van ide
vijand .daardoor niet ,meer gediend worden,
— en daar gaat het toch om, wanneer de
toepassing van een eventuele straf in
overweging wordt genomen.
Mr. Leynsele gaat dan onmiddellijk over tot
de kern van het debat. De vraag waarover
het gaat luidt : Heeft Ernest Claes de
politiek van de vijand gediend ? Mr.
Nauwelaerts, pleitend in , de naam van de
Staat, heeft dat ook ingezien, en daarom
Claes een verrader genoemd. Nochtans
aldus Mr. Leynsele — kan in deze zaak van
verraad geen sprake zijn.
In de akte van beschuldiging worden 19
feiten weerhouden voor een periode van
vier jaar. Van .die feiten worden er slechts
drie weerhouden door de krijgsauditeur.
Toch wil pleiter ook van de andere feiten
spreken.
In 1940 las Claes voor op ,de tweede Vlaamse
cultuuravond te Brussel. In 1941 : de reis
naar Duitsland. Het enige felt in dat jaar.
Dat is van belang. Want dat bewijst dat we
hier met geen verrader te doen hebben.
In 1942 wordt Claes benoemd tot lid van
de C.O.O. van Groot-Brussel, buiten zijn wil
am, ,maar hij aanvaardt uit liefde voor de
nederige en arme mensen. Hij werd lid
van het beschermcomite van de Vlaamse
Schouwburg, wat in de lijn lag van zijn
belangstelling voor het Vlaamse Toneel te
Brussel.
lndien Caes werkelijk de verrader en
V.N.V.-er was, die men van hem wil maken,
dan zou hij op een heel andere wijze de
•

begrafenis van Staf De Clercq hebben
bijgewoond. Op het zesde Kempisch Congres
te Herentals speelt hij de rol van verdediger
van het gezond verstand en de gematigdheid.
In 1943 komen dan ettelijke feiten die
waarlijk van geen betekenis zijn : reportage
over een 'velokoers', een interview over
de film ,De Witte, aanwezigheid , op een
vergadering van ide 1Meivis, aanwezigheid
op de Cultuurdagen te ,Mechelen, op de
uitreiking van de Rembrandtprijs te Lier,
en op de premiere van De Vlaschaa d.
Geen enkel feit valt ander de bepalingen
van het Strafwetboek.
En het lidmaatschap van ihet erecomlie voor
de Bormshulde ? Er werd geen bewijs
gevonden dat Claes erin toestemde lid te
worden (zoals , dat voor andere personen
bet geval is geweest). Trouwens, nooit heeft
Claes betrekkingen met Borms onderhouden.
Tenslotte komt ,de pleiter tot de feiten die
door de auditeur weerhouden zijn.
Ten eerste het lidmaatschap van het V.N.V.,
dat steeds onbewezen ,blijft, — en tevens
onwaarschijnlijk, wat door de auditeur zelf
werd toegegeven.
In verband met de ondertekening van het
Manifest voor de Eenheidspartij verwijst
pleiter naar ,de verklaringen van de
beschuldigde zelf. Hij wijst er tevens op dat
hier geen sprake is van een aansporing tot
aansluiting bij het V.N.V., maar wel bij
een 'grote volksbeweging'.
Ook niet de interviews toegestaan aan het
Laatste Nieuws en de Briisseler Zeitung
zijn van strafbare aard. Zij bewijzen zelfs
de anti-nazische gezindheid van de
beschuldigde.
In de uitgeverij Dechenne iheeft Ernest Claes
goed werk verricht. Zou hij .dat gedaan
hebben, indien hij een verrader was ?
Geen enkel Duits boek, noch een werk in
de geest van ide Nieuwe Orde zagen door
zijn toedoen het licht
met
Mr. Van Leynsele besluit zijn

enkele overwegingen. Hij legt vooral de
nadruk op de rol van Ernest Claes, die in
1940 August Vermeylen en C. Huysmans
verdedigde. Dat feit tekent zijn ware
geestesgesteldheid.
Claes was ide vriend van zovele vooraanstaande persoonlijkheden, die trouwens
te zijnen gunste zijn komen getuigen.
Mr. Van Leynsele vraagt voor Ernest Claes
de vrijspraak, een vrijspraak die door het
gehele volk in Vlaanderen met vreugde zal
warden begroet.
ERNEST CLAES krijgt dan zelf nog het
woord. Hij .dankt , het Hof voor ide voorkomendheid waarmee hij is behandeld en
zegt : „Als ik stommiteiten heb begaan
tijdens de oorlog, dan heb ik er spijt over.
Nooit of nooit echter heb ik het voornemen
gehad de politiek van de vijand
dienen"...

Het Vonnis : VRIJSPRAAK
Brussel, 20 december 1949.
„Geen manifestaties alstublieft..."
Aldus opende raadsheer Bertels, voorzitter
van het Militair Gerechtshof te Brussel, de
laatste terechtzitting gewijd aan de zaak
Ernest Claes. Het langverwachte arrest zou
worden voorgelezen.
Er waren schier geen belangstellenden in
de zaal : enkele familieleden (Mevrouw
Claes-Vetter, Kiki, enz...), vrienden en
kennissen, en verder een publiek , dat voor een
andere zaak was gekomen en waarschijnlijk niet eens wist dat de Vlaamse schrijver
Ernest Claes daar tussen ihen zat, wachtend
op ,de intrede van het Hof.
Als de leden van het Hof verschijnen treedt
Claes naar voren om plaats te nemen op
het bankje van de beschuldigden... Voor de
laatste maal.
Uiterlijk is hij zeer kalm. Hij staat daar met
de armen gekruist en luistert naar de
eentonige stem van de rechter .die het arrest
voorleest...
In dat vonnis wordt geen bezwaar gevonden
in verscheidene feiten die Ernest Claes
worden ten Taste gelegd : ide reis naar
Duitsland, het bijwonen van de premiere
in de volksschouwburg Alhambra, de aanwezigheid bij .de uitreiking van de
Rembrandt-prijs, ,het lidmaatschap van de
C.O.O. van Groot-Brussel, het bijwonen
van de premiere van de Vlaschaard, het
lidmaatschap van de Meivis, het verslag
over de wielerwedstrijd in Volk en Staat,
en de interviews over De Witte. Al die
feiten bevatten immers geen bestanddelen,
die een straf zouden rechtvaardigen.
De feiten : het lidmaatschap van het V.N.V.,
dat niet bewezen is, ,het interview in het
Laatste Nieuws en idat wat in de Briisseler
Zeitung werd gepubliceerd, de deelneming
aan het zesde Kempisch Congres te
Herentais, de aanwezigheid op de
cultuurdagen te Mechelen — zijn evenmin
strafbaar, omdat het kwaad opzet niet bewezen is — aldus wordt in het vonnis gezegd.
Daarna gaat het vonnis vender over de
medewerking aan de uitgeverij Dechenne,
waar Claes litterair adviseur was, en
,

daarbij zeker met geen slechte bedoelingen
was bezield, en ,slechts wou redden wat er
te redden was, zoals hij zelf verklaarde —
welke uitleg aanvaardbaar is. Zodat het niet
bewezen is dat hij in deze aangelegenheid
met kwaad opzet zou hebben , gehandeld.
Inzake , de beschuldiging dat hij lid zou zijn
geweest van het erecomite voor de Bormshulde is het feit, dat zijn naam voorkomt
op ide lijst van dat comite, nog geen bewijs,
omdat het ook voor andere mensen is
gebleken dat ihun naam erop voorkwam
zonder dat zij lid waren.
Voor de aanwezigheid op de cultuurdagen
te Mechelen is bet bewezen, dat Claes
slechts de vergadering heeft bijgewoond,
waar uitsluitend spraak was van de
stoffelijke belangen van de letterkundigen.
Daarom valt geen enkel van die feiten onder
de toepassing van het Strafwetboek.
Dat is evenmin het geval met de madewerking aan het tijdschrift Rommelpot, en
de uitgave van ide vier novellen, daar hier
immers geen sprake kan zijn van steun aan
de ,politiek van de vijand, vermits ,die
vijand niet meer bestond.
Het beroep van de auditeur-generaal wordt
verworpen, en , de 'burgerlijke partij wordt
veroordeeld tot de kosten van het geding.
„Claes — aldus richt de rechter zich tot de
Nest — het Hof spreekt u .dus vrij om
dezelfde redenen als ide Krijgsraad idat
heeft .gedaan. De Krijgsraad echter heeft u
gewezen op uw lichtzinnig .en onvoorzichtig
gedrag, uw karakterloosheid, en uw gebrek
aan standvastigheid.
Het Hof sluit zich daarbij aan. Het is echter
evenzeer de mening toegedaan, dat in
geen enkel geval bij u van kwaad opzet
sprake kan zijn. Tevens heeft het Hof
rekening gehouden met de gevoelens die
u geuit 'hebt op het einde van .de debatten,
en waarbij u uw spijt ihebt geuit en uw
voornemen hebt bekend gemaakt om u in
het vervolg steeds als een goed vaderlander
te gedragen"...
,

Dit verslag verscheen in bijna dezelfde
vorm in de STANDAARD van 7, 8, 9 en
21 december 1949, boven de handtekening
van Z(eger) V(an) G(rasdonck).

Op 25 april 1966 schreef Ernest Claes een
lange brief aan Jan Van Hemelryck, ide
.huidige conservator — of, zoals deze het
liever hoort : ibewoner — van Huize Ernest
Claes te Zichem. In deze brief geeft ide
schrijver een uitgebreide beschrijving van
zijn geboortehuis. Wij zijn Jan Van Hemelryck
bijzonder dankbaar, dat hij erin toestemde
deze brief in extenso te publiceren.
25.4.1966.
Waarde Vriend,
Nu mijn ouderhuis dan toch moest verkocht
worden, 'ben ik tevreden ,dat het in uwe
handen is gekomen. En ziehier enkele
aanduidingen die u kunnen nuttig zijn.
1k zend u hierbij twee foto's. De I - zo was het
huis zo lang mijn moeder nog leefde.
Ge ziet hoe schoon ,het was met dat groen
en die twee tuintjes voor het huis; het ene,
naar Averbode toe, is uitgegooid. De
prachtige tuya's, 70 a 80 jaar oud, en nog
meer, samen met ide lindeboom , door vader
geplant. Ge ziet op de foto waar het
verdwenen tuintje, omringd idoor een
doornenhaag, begint. Tussen de twee tuintjes
liep een aarden pad naar de voordeur.
Het verdwenen tuintje kwam tot half de
hoogte van de schuurpoort.
1. Hoelang ik nog zal leven, waarde vriend,
weet God alleen. Maar het zou mij in mijn
levensavond een vreugde zijn idat ihofje
hersteld te zien. Met de takjes van de
lustrum-haag is de nieuwe haag gauw
hersteld, en 't kost u geen cent. In het tuintje
kunt ge bloemstruiken of eender wat voor
groen planten, ,ge kent dat beter dan ik.
Of middenin een beukenboom, en de rest
openlaten voor eventuele zitplaatsen in geval
ge van het huis een museum met caférestaurant of toeristisch rustpunt zoudt
maken. Ge kent dat beter 'clan ik.
Op , de tweede foto — (drukwerk) — kunt ge
zien hoe die veehandelaar, Pol Taels —
(anders een allerbeste mens) — dat
voor-gedeelte verknoeid heeft. Hij had 'dear
geen oog voor, en 't is op mijn smekend
aandringen dat hij die prachtige lindeboom
heeft laten staan, waarin ik meer 'clan
60 jaar geleden mijn naam in kerfde.
Ge kunt het nog zien. Die vernielde tuin
moest , dienen om de vrachtwagens, die het
vee aanbrachten, plaats te geven.
2. Als ge nu binnenkomt door de voordeur

staat ge in wat wij noemden 'het huis'.
In de wand rechts was ,de open haard,
met een schone haardmantel. lk meen dat de
schouw er nog staat. Allemaal afgebroken !
Naast die , schoorsteen (open haard met
in de rechterhoek het 'hoelie-vuur', in
baksteen gemetst) in de hoek van de kamer
naar de straat toe, was een deur,
ook al toegemetst, die toegang gaf tot de
'patattenkelder', later de paardenstal,
waarin ge ook binnenkondt langs de schuur.
Als ge later die deur opnieuw zoudt
openen kunt ge daar een ideale studeerkamer
van maken, of een slaapkamer. De vloer
is opgehoogd. Ge kunt er nu naar binnen
door , de achterdeur. Het is rond , die haard
in de huiskamer dat ide stropers en
leurders zaten te vertellen waarover ik vertel
in 'Jeugd'. , De haard in het achterhuis
of 'bakhuis' is later bijgebouwd. — In de
winter diende die oude haard alleen
nog om het koe- en varkenseten te koken
(zie mijn boek) en dan zaten wij in de
'grote kamer' rond de Leuvense stoof.
Aileen als de stropers of andere rondtrekkende kerels thuis de nacht doorbrachten
(in schuur of zolder, hooi en stro)
werd 'het .haardvuur gestookt met een paar
zware 'dennenstrunken', die ik in mijn
kinderjaren, met hak en bijl, dikwijls in de
bossen ben gaan uit de ,grond werken.
Die grote kamer is gebleven zoals ze was.
Aan , de balk hing de 'witte porseleinen lamp'
of anders stond de 'kopere lamp' op het
schoorsteenberd.
Tegen de schoorsteen kruisefiks, en tussen
de twee ramen een* schilderij (drukwerk)
met eveneens een Christusbeeld. Als er
iemand een erge deugnieterij (zie 'Jeugd'
en andere verhalen) had uitgehaald,
moest die op zijn knieen voor die schilderij
vijf onze vaders bidden, of anders werd
hij in de patattenkelder gejaagd.
Er hing ook een 'Christus-oog' (God ziet mij.
Hier vloekt men niet) die in mijn bezit is.
'De oude klok' hangt hier in mijn huis,
maar ze gaat niet meer (zie 'De oude Klok',
mijn boek).
3. Door .de zijdeur, in de Grote Kamer,
komt ge in het 'Kamerke' waar vader en
moeder ,sliepen en gestorven zijn. Dat heeft
* In de rand van zijn brief vermeldt Claes : Zie vergissing verder.
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Geboortehuis van Claes omstreeks 1890.

mee geteld in mijn leven. lk was nog geen
tien jaar oud toen vader stierf, in 1895,
vier en vijftig jaar oud. Toen sliep moeder
daar alleen. Daar stond nog een tweede ,bed,
en als er iemand ernstig ziek was moest
die daar slapen, om onder de bewaking
van moeder te blijven. Maar tussen , de twee
raampjes stond een tafeltje, en daar
heb ik als kind (nog voor ik naar 't college
van Herentals door Mgr. Crets, prelaat
van Averbode, werd gezonden) mijn eerste
Latijn en... Duits geleerd, in 'Faust'
asteblieft. Zeer weinig Frans. lk zat er
tot laat in de nacht, zodat moeder dikwijls
wakker wend en zegde : „Menneke,
ga toch naar bed". — „Ja moeder". 0 die
avonden ! VOOr mij tegen de muur hing
een haringkistje en dat was mijn eerste
bibliotheek. Aan ,dat tafeltje heb ik
mijn eerste verhaaltjes geschreven. Want ik
wilde later schrijver worden.
1k sliep
op de 'kelderkamer' met mijn broer Peer.
Een vaste slaper, nu nog, en ik lag uren
wakker te dromen van later en van Hendrik
Conscience.
In dat tweede }bed heb ik in het kamerke
geslapen toen ik potdoof was, en toen ik
als blinde knaap een jaar lang gesukkeld
heb sliep ik op die kelderkamer ,met mijn
oudere broer Frans. Ge vindt dat uitvoerig
in mijn , boeken.
(lk heb mij hoger vergist : die schilderij
tussen de twee ramen in de Grote Kamer

was de 'Christus-oog').
Dat 'kamertje' waar moeder sliep is
bijgebouwd toen ik 5 of 6 jaar oud was.
Ge kunt het aan ide buitenkant, naar het
voortuintje toe, goed merken aan de barst.
Ook de schuur is in mijn vroege kinderjaren
bijgebouwd, door Gust den Hasel, metser,
groskesslager bij onze fanfare De Sint JansVrienden' (zie dat verhaal).
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4. Als ge van uit de huiskamer door de deur
naar achter gingt komt ge in een echte
donkere rommel. Ja, naar gelang er kinderen
kwamen en de zaak vooruitging werd er
bijgebouwd of vergroot. In ,dat donker hokje
hadt ge links de 'kelderkamer', ze lag
toen hoger dan nu, doordat Pol Taels,
toen zijn dochtertje, Mitte van Tessenderlo,
in die onder water geschoten kelder
bijna verdronken was, de kelder opgevuld
heeft. Nog een , dwaasheid. Die kelder
bestaat dus nog, in baksteen gebouwd,
maar met een aard•n vloer. Het ergerlijkste
is dat door de aanbouw van .dat bakhuis,
en door het vergroten van het 'kamertje'
(slaapkamer van moeder) die kelderkamer
niet eens meer een raam heeft op de
buitenlucht.
Dat achterste gedeelte van het huis kunt
ge later op praktische wijze laten veranderen.
Van 't zogenaamde bakhuis (met de haard)
is ofwel een goede keuken of familiezitkamer
van te maken.
Het water van de put is altijd zeer gezond
en drinkbaar geweest. Als kind heb ik
vader horen zeggen dat die put aangelegd
was op een bron ,die in de put ontspringt.
(Een 'oar'-ader).
5. De overdekte plaats, achterhuis,
was vroeger afgesloten met een muur,
en dat vormde de koestal.
Op een punt leg ik zeer de nadruk.
De W.C. moet geheel afgebroken worden.
Het is te klein, te smal, en te onzindelijk.
Dat past niet voor uw gezin, en 't zou
uw eerste werk moeten zijn. Over dat bele
achterhuis zoudt ge een architekt moeten
raadplegen.
Dat ge mijn geboortehuis wilt , behouden
zoals het is, dat klinkt zeer mooi en
aandoenlijk, maar ik bedoel daarmee de
voorkant. Uit sentimentaliteit kan men dat

achterhuis niet laten zoals het nu is.
6. Het zogenaamd slachthuis. Merk eens
op wat mooi gelegen woonhuis daarvan zou
te maken zijn. Nu idient het voor niets,
tenzij voor iberghuis.
7. De grote Iege tuin achter. In vader en
moeders tijd stond dat vol bomen
(Vader was ook boomkweker-hovenier).
Enkele, langs 't veronachtzaamd tuinpad, zijn
blijven staan, tdobbel-flippen en zeer fijne
winterperen. Achteraan, de grens tegen
de beemden, was afgesloten door een hoge
doornenhaag die heel de tuin omringde.
Ook al vernietigd. Vader had dat aangelegd
tegen de westenwind en om de grond
tegen het water vast te leggen. Schepen
Frans Keuters van Zichem (zeer verstandige
mens) had gedacht daar een kindertuin
van te maken.
Ge zult er ook groenten en aardappelen
kunnen kweken. Plaats is er genoeg. —
Die grote haag zou echter moeten terugkomen.
Fruitbomen groeien er gemakkelijk.
8. Nu is er de kwestie van ,het soort
museum waar ge aan , denkt. Voor mijn
deel daarin is ,het een tamelijk moeilijk geval.
De oude klok blijft hier tot na onze dood.
Dan komt ze naar u. Onthoud , dat. lk zal
het mijn zoon opdragen. De Christus-oog
krijgt ge dadelijk. Maar geschriften,
manuscripten, boeken, alle literaire
dokumenten, etc. moeten naar 't Archief en
Museum van Antwerpen. lk kan u wel
talrijke interessante foto's bezorgen die
de muren kunnen versieren. Wij bespreken
dat later. Als ge over een auto ibeschikt,
kom me dan in de maand mei eens halen.
Dan zullen we sommige zaken samen
bespreken. Met treinen en trams kan ik
eilaas niet meer reizen. Mijn broer Peer
zal u over vele dingen kunnen inlichten.
lk vergat hoger te zeggen dat die
'patattenkelder' geen raam heeft. Dat kunt
ge in de voorgevel gemakkelijk aanbrengen.
De barst in de voorgevel is daar al sedert
70 jaar, door de te zwaar oogstbeladen
zolder. Neem me die lange brief niet kwalijk.
Ook de notaris was tevreden dat het in uw
handen kwam, en .de kinderen Taels ook.
Met vriendelijke ,groeten uw
Ernest Claes
Zend me a.u.b. de foto van 't oude
huis terug. Niet die II, die men in de
winkels verkoopt.
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Afzonderlijk
verschenen
werken van
Ernest Claes
1908

Drs. Hilda van Assche
Bibliografische beschrijving van de eerste
druk

Uit mijn dorpken. Schetsen, Gent, Drukkerij Plantijn, z.j. [1906], 40 pp., 18 x
12,5 cm. (Flandria's Novellen Bibliotheek, Nr. 74)
Inhoud
Een moeilijk ding, pp. 3-12
Een ongeluk, pp. 13-28
Naar 't kasteel geweest, pp. 28-34
Zwemmen, pp. 35-40
Gedateerd Sichem, Meimaand 1906.

Van can schamel moedertje, pp. 51-67
[Uit Uit mijn soldatentijd]
Op patrouille, pp. 69-76 [Uit : Uit mijn
soldatentijd]
'Mammy' een kijkje op Tame de la
France', pp. 77-95
Vadertje Musset, pp. 97-102
Uit den oorlog. Namen 1914, Antwerpen,
Uitgave van L. Opdebeek, z.j. [1919],
[II] + 172 + [II] pp., 18,9 x 12 cm.

vertellingen. Naar
CH. DICKENS, Twee
het Engelsch voor de jeugd bewerkt
door ERN. CLAES, Aalst, De Seyn-Ve,
hougstraete, z.j. [1906], [IV] + 125 +
[III] pp., 21,8 x 12,9 cm.
Inhoud :
De kerstboom, pp. 1-31
Drij kerstmisverschijningen, pp. 32-125

'Bei uns in Deutschland', Brussel, N.V.
De Standaand, 1919, [IV] + 332 pp.,
21,4 x 14 cm.

Het schoone Italie. Reisvertelling, Bo,
gerhout, Drukkerij A. de Witte, 1908,
120 pp., 20,9 x 13,1 cm.
Op het omslag : Lucerne, Vierwoudstedenmeer, Sinte Godard, Milaan,
Genua, Rome, Napels, Pompeie, Capri,
Florentie, Venetie en Lugano
Aangevuid herdrukt °rider de titel
Een klassieke refs in het 'Schoone
Italie', [1925]
Langs harde paden. Naar het Duitsch
van A. V. door ERNEST CLAES, Aalst,
De Seyn-Verhougstraete, z.j. [1908], 128
pp., 21,8 x 12,9 cm.

1917

Uit mijn soldatentijd, Havre, Vlaamsche
Boekhandel, 1917, 44 pp., 16,8 x 10,7
cm. (Vlaamsche Boekenschat, N. 1)
Inhoud :
Saelens, pp. 3-25
Van een schamel moederke, pp. 26-38
Op patrouille, pp. 39-44

1919

In dit overzicht zijn de speciaal voor schoolgebruik
ontworpen uitgaven niet opgenomen.
In een ADDENDUM worden recente heruitgaven vermeld, waaruit blijkt dat het grootste gedeelte van het
werk van Ernest Claes in de laatste jaren herdrukt is
in pocketvorm, als paperback of verzameld in omnibus-uitgaven. Tussen haakjes wordt de datum van de
eerste druk opgegeven.
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Oorlogsnovellen. Met een voorwoord
van J. de Cock, Leiden, Uitgave van de
Vlaamsche Boekenhalle, 1919, 101 +
[III] pp., 15,8 x 12,2 cm.
Inhoud :
Aan mijn moeder, pp. 9-14
Een held, pp. 15-43 [= Saelens, uit :
Uit mijn soldatentijd, 1917]

-

1920

De Witte. 12 penteekeningen van J.
Leonard, Amsterdam, Uitgegeven door
de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur, 1920, 212 pp., 18 x 11,6
cm. (Vlaamsche Bibliotheek onder leiding van Emmanuel de Bom, N. 5)
Gedateerd Sichem, 1920.

1921

Sichemsche Novellen, Leuven, Leiden,
De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. [1921],
210 + [II] pp., 16,7 x 12,4 cm.
Inhoud :
1. Strijdzang voor de Borgerlijke
Wagten van Sichem, pp. 5-6
2. Onze Wannesoome, pp. 7-26
3. Jefke, pp. 27-32
4. Stegger, pp. 33-59
5. Een ongeluk, pp. 60-72 [Uit Uit
mijn ,dorpken, 1906]
6. Burgemeester van Zwimmel, pp.
73-92
7. Soldaten in 't dorp, pp. 93-105
8. Zwemmen, pp. 106-110 [Uit Uit
mijn dorpken, 1906]
9. Wroeter, pp. 111-142
10. Het spook, pp. 143-153
11. Pastoor Munte, pp. 154-178
12. Een moeilijk ding, pp. 179-186
[Uit : Uit mijn dorpken, 1906]
13. Naar de kazerne, pp. 187-193
14. De mambers van 't konsel, pp.
194-209
Vanaf de tweede druk (1930) werden
slechts opgenomen : 1, 2, 4, 6, 7, 10,
11, 14 en de novelle : Janneke de
Kleermaker en Fiel Ekster

1923

Boekhandel, 1926, 102 + [VI] pp.,
21,5 x 17,5 cm.
Inhoud :
Onze Wannesoome, pp. 5-19 (Uit :
Sichemsche Novellen, 1921)
Van een schamel moedertje, pp. 2032 (Uit : Oorlogsnovellen, 1919)
De Witte krijgt een nieuwe klak, pp.
44-55 (Uit : De Witte, 1920)
God schept de dag en De Witte
vliegt er door, pp. 56-57 (Idem)
Koortsvizioenen, pp. 68-84 (Uit : 'Bei
uns in Deutschland', 1919)
Winter, pp. 85-91 (Uit : Het leven van
Herman Coene, 1925)
Kiki, pp. 92-102 (Uit : Kiki, 1925)

De vulgaire geschiedenis van Charelke
Dop, Blaricum, Uitgevers-Maatschappij
'De Waelburgh', 1923, 127 + [I] pp.,
20,9 x 15,5 cm.
Vanaf de achtste druk (1950) luidt de
titel : Charelke Dop
B. VAN HOLLEBEKE, Nieuwe leeslessen
met prentjes. Herzien door DR. ERN.
CLAES. Hoogere Afdeeling. 30e 'duizendtal, Namur, Maison d'Editions Ad.
Wesmael-Charlier (Soc. an.), 1923, [IV]
+ 381 + [I] pp., 17,5 x 12,1 cm.

1924

De fanfare 'De Sint-Jansvrienden',
Edam, De Klyne Librye, z. j. [1924], 65
+ [III] pp., 15,9 x 12,3 cm.

1925

Het leven van Herman Coene. Het kind.
Met bandversiering 'door Herman Teirlinck, Brussel, Naaml. Venn. StandaardBoekhandel, 1925, 255 + [V] pp., 20,8 x
17 cm.
Kiki, Brussel, Naaml. Venn. StandaardBoekhandel, 1925, 135 + [I] pp., 19,1 x
14,5 cm. (Guldensporen Reeks 2)

1926

Wannes Raps, Met tien penteekeningen
van Felix Timmermans, Brussel, N.V.
Standaard-Boekhandel, 1926, 120 pp.,
22,8 x 14,6 cm.
Gedateerd : Averbode 1926
Kolofon :
Van dit werk, het eerste der Eksteraserie, in het teeken van de Ekster,
zwart en wit, werden, onder leiding
van Dr. M. Cordemans, vijftien exemplaren gedrukt in vleugelformaat op
geschept Hollandsch Van Gelder, genummerd I-X en A-E. De tien eerste
bevatten elk een der oorspronkelijke
etsen door den kunstenaar met de
hand gekleurd en met zijn naam onderteekend. De exemplaren A-E komen niet in den handel. Verder werden twee duizend exemplaren gedrukt op engelsch featherweight. Zij
maken de oorspronkelijke editie uit
van het werk.
Uit mijn werk, Brussel, N.V. Standaard-

1928

Onze smid, Brussel, N.V. StandaardBoekhandel, 1928, [II] + 104 + [II] pp.,
19,9 x 13,4 cm.
Inhoud :
Onze smid, pp. 5-67
Nolte Janus, pp. 69-104

1930

Het leven van Herman Coene. Tweede
deel, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1930, 282, + [II] pp., 20,8 x
17 cm.

1931

De heiligen van &chem. GeIllustreerd
door Edg. Tijtgat, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1931, [II] + 62 + [IV] pp.,
16,8 x 12 cm. (W.B.-Verhalen, Nr 6)
Gedateerd : Sichem, op Halfoogstdag,
1930.

1932

De geschiedenis van Black. Met tekeningen van Fred Bogaerts, Brussel,
Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel,
1932, 169 + [III] pp., 20 x 15,9 cm.

1933

Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed. Houtsneden van Maurice
Brocas, Brussel & Maastricht, Uitgave
A.A.M. Stcls, 1933, [VI] + 108 + [VI]
pp., 25,9 x 19,6 cm.
Kolofon :
Gezet uit de letter van Bodoni en
gedrukt bij Vromant & Co, to Brussel,
in het voorjaar van 1933. De houtsneden werden in 1932 gebruikt in 'Ex
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Voto' van Thomas Braun, uitgave
Vromant & Co.
Van dit boek werden 30 genummerde
en door den schrijver geteekende
exemplaren op geschept papier gedrukt, waarvan er 20 in den handel
gebracht werden.
Herdrukt in 1933 onder de titel : De

Clementine, Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeniging, 1940, [V] + 103 +
[V] pp., 16,3 x 12,1 cm.
Kolofon :
De houtsneden zijn van Henri van
Staten. Het werk werd gedrukt van
de Pastonchi-letter op de persen der
Wereldbibliotheek, alp Kerstpremie
1940 voor de leden der Wereldbibliotheek-Vereeniging. Vijfenzestig genummerde exemplaren werden gedrukt op Oud-Hollandsch papier en
gebonden in Sundour linnen.

wonderbare tocht.
Kobeke. Bandontwerp en teekeningen
van Jozef Cant& Amsterdam, N.V. Wereldbibliotheek, 1933, 291 + [V] pp.,
18,7 x 12,2 cm.

Gravure uit n de eerste druk van De fanfare

'De Sint-Jansvrienden'.
(zie ook pag. 329 en 330).

1935

Herodes. Houtsneden van Fernand Bau-

Pastoor Campens Zaliger. Galustreerd

din, Gent, Snoeck Ducaju en Zoon,
1942, [II] + 97 + [V] pp., 19,8 x 13,9
cm.
Kolofon :
Dees Blauw Snoeckje nummer 1 van
de reeks werd naar een typografisch
ontwerp van de Nationale Hoogere
School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma Van
Melle te Gent gezet, op de persen
van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent
in een oplage van vijftien iduizend
exemplaren gedrukt, en met houtsneden opgeluisterd door Fernand

door C. Korosmezey, Antwerpen, N.V.
Standaard-Boekhandel 3Amsterdam, N.V.
Wereldbibliotheek, z.j. [1935] 3 1935,
215 + [I] pp., 19,7 x 13,6 cm.
1937

Van den os en den ezel, Antwerpen,
N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1937]
181 + [VII] pp., 19,8 x 13,3 cm.
Inhoud :
Van den os en den ezel, pp. 7-26
Het kerkboekske van Dictus-Oome,
pp. 29-46
De nachtelijke tocht, pp. 49-72
De moeder, pp. 75-84
Het land en het yolk, pp. 87-108
Dit is het spel van 'De Profundis',
pp. 111-181

1938
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Reisverhaal met allerhande afwijkende
bespiegelingen over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde
en liefde. Beschreven en verteld door
ERN EST CLAES, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhanclel, z.j. [1938], 217 +
[VII] pp., 20,2 x 13.9 cm.

1939

De moeder en de drie soldaten. Kerstverhaal, Amsterdam, Uitg. Roman Boek- en Kunsthandel H. Nelissen, z.j.
[1939], 32 pp. (omslag inbegrepen)
14,8 x 10,8 cm.

1940

Jeugd. Bandontwerp, schutbladversiering en frontispice van M. van Coppenolie, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel - Amsterdam, Wereldbibliotheek
N.V., 1940, 299 + [V] pp., 19,8 x 13,8 cm.

Baudin, boekverluchter te Brussel,
Anno MCMXLII.
1944

Stegger, de strooper en Nolle Janus,
Antwerpen, Uitgeverij De Regenboog,
1944, 32 pp., 19,6 x 12,3 cm. ('De Kleine
Volksbibliotheek', 1)

Inhoud :
Stegger, de strooper, pp. 3-19 Uit :
Sichemsche novellen, 1921)
Nolle Janus, pp. 20-31 (Uit : Onze
smid, 1928)
Ernest Claes vertelt. Met een Ter inIeiding door Frans Demers. Oms1agteekening van Helene van Raemdonck,
Antwerpen, Uitgeverij Regenboog, 1944,
197 + [III] pp., 18,5 x 12,2 cm.
Inhoud :
Mijn vader, pp. 11-20 (Uit : Jeugcl,
1940)
Meester Bakelants, pp. 21-34 (Idem)

De bedelaars, pp. 35-42 (Uit : Pastoor
Campens Zaliger, 1935)
Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster, pp. 43-70 (Uit : Sichemsche
novellen, tweede , druk, 1930)
Het kerkboekske van Dictus-Oome,
pp. 71-85 (Uit: Van den os en den
ezel, 1937)
Naar Scherpenheuvel, pp. 87-97 (Uit:
Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed, 1933)
De student en de kraai, pp. 99-109
(Uit : Het leven van Herman Coene,
1930)
Geboorte en doop van Kobeke, pp.
111-133 (Uit : Kobeke, 1933)
A/s Sinter-Klaas komt, pp. 135-142
(Uit : Kiki, 1925)
Van een schamel moedertje, pp. 143155 (Uit : Uit mijn soldatentifd, 1917)
De vrome kanten van De Witte, pp.
157-172 (Uit : De Witte, 1920)
Sep en Marieke, pp. 173-183 (Uit :
Het leven van Herman Coene, 1930)
De schoone vaart, pp. 185-197 (Uit :
Reisverhaal..., 1938)
1946

Gerechtelijke dwaling, Antwerpen, N.V.
Ontspanningslectuur, 1947, 63 + [I] pp.,
18 x 12,3 cm.
Verschenen onder het pseudoniem :
G. VAN HASSELT
Sinterklaas in den hemel en op aarde.
Met plaatjes van M. Folders-Stoops,
Utrecht, Uitgeverij De Fontein, z.j.
[1947], 47 + [I] pp., 19,3 x 13,5 cm.
1949

•

1950

Kerstnacht in de gevangenis. Verlucht
door Jo Seven, Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 46 + [II] pp.,
18 x 12 cm.
Verschenen onder het pseudoniem :
G. VAN HASSELT
De oude moeder. Verlucht door Lorke
Soor, Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 46 + [II] pp., 18 x 12 cm.
Verschenen onder het pseudoniem :
G. VAN HASSELT

De oude klok. [Jeugdherinneringen].
Band- en schutbladontwerp Desire
Acket, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1947, 242 + [II] pp., 20,2 x 13,8
cm.
Gedateerd : 24 Oct. 1945

Studentenkosthuis 'Bij Fien Janssens'.
Band- en tekstversiering van Pil, Leuven, Davidsfonds, 1950, 212 + [II] pp.,
20 x 12,7 cm. (Gulden Reeks van het
Davidsfonds bij zijn 75-jarig Jubileum)
Daar is een mens verdronken. Bandontwerp van A. Boschmans, Leuven,
Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W.,
1950, 275 + [Ill] pp., 20,4 x 14 cm.
(Jaarreeks 1950, Tweede boek)
Floere, het fluwijn. Illustraties van Elisabeth Ivanowsky, Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging,
1950, 64 + [IV] pp., 20,3 x 15,1 cm.
Peter en Polly. Omslag en illustratie
van R. Demoen, Averbode, Uitgeverij
Goede Pers - N.V. Altiora, z.j. [1950],
37 + [III] pp., 20,7 x 15,7 cm.

Jeroom en Benzamien, zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde
beenhouwers, Antwerpen, Uitgeversmij.
N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1946],
179 + [V] pp., 19,3 x 13,8 cm.
1947

Die schone tijd. Novellen, Antwerpen,
Uitgeversm. N.V. Standaard-B oekhandel
1949, 187 + [V] pp., 21,3 x 14,9 cm.
Inhoud :
Pater Cellier, pp. 9-66
Waarom ik Ernestus heet, pp. 69-80
De ouden van ons dorp, pp. 83-111
De historie van de mislukte hovenier,
pp. 115-141
De nieuwe parochie, pp. 145-161
Tist Plu, pp. 165-177
Het sneeuwmannetje, pp. 181-187

MARIA GEVERS, En zie, de sterre bleef
staan. Naverteld door ERNEST CLAES.
Illustraties van Nelly Degouy, Brugge,
Desclee de Brouwer, z.j. [1950], 66 +
[II] pp., 30,3 x 22 cm.
1951

Cel 269, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V.
Standaard-Boekhandel, z.j. [1951], [II]
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+
187 +
+ 187
+

Schetsen
uit Montecatini,
Montecatini, pp.
177pp. 177Schetsen uit
(Uit:: Over
Over reizen
reizen en
en reizigers...,
reizigers ... ,
203
203 (Uit
1952)
1952)

[111]
21 cm.
cm.
pp., 14,3
14,3 xx 21
[III] pp.,

Het
leven en
en de
de dood
dood van
van Victalis
Victalis van
van
Het leven
Gil/e,
Boekengilde De
De ClauClauLeuven, Boekengilde
Gille, Leuven,
waert
V.z.w., 1951,
[I] pp.,
pp., 20,5
20,5
waert -- V.Z.W.,
1951,63
63 +
+ [I]
voorde
leden
xx 13,4
13,4 cm.
cm. (Uitgegeven
(Uitgegeven voor
de leden
van
Clauwaert-Vereniging,Kerstmis
Kerstmis
van de Clauwaert-Vereniging,
1951
Nr. 1)
1)
1951 -- Nr.
1952
1952

Over
en reizigers
reizigers met
met allerhande
allerhande
Over reizen
reizen en
beschouwingen
mee te
te
beschouwingendie
dieer
er niets
niets mee
maken
hebben, Borgerhout,
Het FonFonmaken hebben,
Borgerhout, Het
teintje,
(11) pp.,
pp., 20,5
20,5 x 14
14
teintje, 1952,
1952,158
158++ [II]
cm.
Voor
open poort.
poort. Bandontwerp A.
A.
Voor de open
Boschmans,
Leuven, Boekengilde
BoekengildeDeDe
Boschmans, Leuven,
Clauwaert
V.Z.w., 1952,
1952, 263
263 ++[V]
[V)
Clauwaert -- V.Z.W.,
cm(Jaarreeks
(Jaarreeks 1952,
1952,
pp.,
20,4 xx 14,4
14,4 cm
pp., 20,4
Tweede
boek)
Tweede boek)

1953

330

1956
1956

De nieuwe ambtenaar,
ambtenaar, Leuven,
Leuven, BoekenBoekengilde
Clauwaert- V.Z.W.,
- V.Z.w.,1953,
1953,9393
gilde De Clauwaert
+
[111]pp.,
pp.,20,1
20,1x x12,9
12,9cm.
cm.(Uitgegeven
(Uitgegeven
+ [Ill]
voor
de leden
leden van
van de
de Clauwaert-VerClauwaert-Vervoor ide
eniging,
Nr. 3)
3)
eniging, Nr.
Het
was Lente.
Lente. Novellen,
Novellen, Antwerpen,
Het was
Uitgeversmij.
N.V. Standaard-BoekhanStandaard-BoekhanUitgeversmij. N.V.
del,
1953, 195
+[V]
[V) pp.,
pp., 20,8
20,8 xx 14,3
14,3 cm.
cm.
del, 1953,
195 +
Inhoud:
Inhoud :
Het
was lente,
lente, pp.
9-36
Het was
pp. 9-36
De kerstnacht
kerstnacht van
van Sarelewie,
Sarelewie, pp.
De
39-61
Van
os en
en de
de ezel,
ezel, pp.
Van de os
pp. 65-84
65-84 (herd
ru k, eerste
eerste druk
dru k:: 1937)
1937)
druk,
De moeder
moeder en
en de
de drie
driesoldaten,
soldaten, pp.
De
(herdruk, eerste
eerste druk
druk:: 1939)
1939)
87-122 (herdruk,
Toen
ik uit
uit Duitsland
Duitsland kwam,
kwam, pp.
125Toen ik
pp. 125142
Het leven
leven en
en de
de dood
dood van
van Victalis
Victalis
Het
van Gine,
Gil/e, pp. 145-195 (herdruk, eerste
van
druk:: 1951)
1951)
druk

1955

Ik
en mijn
mijn /ezers,
lezers, Illustraties
Van
lk en
Illustraties F.
F. Van
Immerseel,
Borgerhout, Drukkerij
Roeis,
lmmerseel, Borgerhout,
,Drukkerij Roels,
z.j.
(1955). 52
52 +
pp., 24,6
24,6 x1
x1 6,4
6,4 cm.
cm.
z.j. [1955],
[IV] pp.,
-F- [IV)
Kolofon:
Kolofon :
Van deze
novelle werden
werden slechts
slechts
, deze novelle
500
exemplaren gedrukt
gedrukt op
op eigen
eigen
500 exemplaren
geschenk aangeboden
aangeboden
persen,
als geschenk
persen, en
en als
aan
onze vrienden,
vrienden, ter
ter gelegenheid
gelegenheid
aan onze
van
het dertigjarig
dertigjarig bestaan
bestaan van
van de
de
van het
Drukkerij
Roeis.
Drukkerij Reels.

oude moeder.
moeder. Novellen,
Novellen, Antwerpen,
De oude
Uitgeversmij. N.V.
N.V. Standaard-BoekhanStandaard~Boekhan
Uitgeversmij.
del, 1955,
1955, 203
203 +
+[V]
[V]pp.,
pp.,21
21 xx14,7
14,7cm.
cm.
del,
Inhoud:
Inhoud :
De oude
oude moeder,
moeder, pp.
pp. 9-33
9-33 (herdruk,
(herdruk,
De
druk:
1946)
eerste druk
: 1946)
De nieuwe
nieuwe ambtenaar,
ambtenaar, pp.
pp. 37-117
37-117
De
eerste druk
druk:
1953)
(herdruk, eerste
: 1953)
121-174 (herdruk,
(herdruk, eerste
eerste
Herodes, pp. 121-174
druk:: 1942)
1942)
druk

Dit
is de
de sproke
sproke van
van Broederke
Broederke ValenVaIenDit is
Meyfijn.
Omslagtekening : Lutgart
Lutgart de
de Meytijn. Omslagtekening:
er.
Tekstillustraties: M.
M. van
van Coppenolle,
Coppenolle,
er. Tekstillustraties:
Antwerpen,
Uitgeversmij. N.V.
StanAntwerpen, Uitgeversmij.
N.V. Standaard-boekhandel,
1956,
[VII)
daard-boekhandel,
1956,121
121++ [VII]
14 cm.
cm.
pp.,
20,8 x 14
pp., 20,8
Inhoud:
Inhoud :
De
sproke van
van Broederke
Broederke Valentijn,
Valentijn,
De sproke
pp.,
pp., 7-108
Zo
bad Jan
J.an Vervloet
Vervloet te
te ScherpenScherpenZo bad
heuvel, pp.
111-119
pp. 111-119
Twistgesprek
Schelde
Twistgesprek tussen
tussen Demer
Demer en Schelde
zijnde
een academische
academische verhandeling
verhandeling
zijnde een
over
meisjes, bier,
bier, heiligen,
heiligen, sexuele,
sexuele,
over meisjes,
culturele
Em agronomische
agronomische aangelegenculturele en
heden
door ERNEST
heden door
ERN EST CLAES
CLAES en FILIP
Pentekeningenvan
vanWilly
Willy
DE
PILLECIJN.Pentekeningen
DE PILLECIJN.
Mertens.
Grafische verzorging
verzorging: : A.
A.
Mertens. Grafische
Boschmans,
Leuven, /De
De Clauwaert-VerClauwaert-VerBoschmans, Leuven,
eniging
[I) pp.,
pp.,
eniging- - V.Z.w.,
V.Z.W.,1956,
1956,3535++ [I]
11,2 cm
cm (Uitgegeven
(Uitgegeven voor de
de leden
leden
20 x 11,2
Clauwaert-Vereniging,novemnovemvan
De Clauwaert-Vereniging,
van De
ber
1956 - Nr.
Nr. 10)
10)
ber 1956
Aandeel
Erne'st Claes,
Claes,pp.
pp.7-17
7-17
Aandeel van Ernest

1957

Ik
was student,
student, Antwerpen,
Antwerpen, UitgeversUitgeverslk was
mij.
N.V. Standaard-Boekhandel,
Standaard-Boekhandel,1957,
1957,
mij. N.V.
+ [III]
[111)pp.,
pp.,20,9
20,9 xx 13,9
13,9 cm.
cm.
237
237 +

1958

Leuven,
dagen, schone
schone dagen
dagen!I AntLeuven, 00 dagen,
werpen, Uitgevermij
Uitgevermij N.V.
N.V. StandaardStandaardwerpen,
1958, 173
173 +
+[III]
[111)pp.,
pp.,22,1
22,1
Boekhandel, 1958,
15,4 cm.
cm.
x 15,4

1959

De mannen
mannen van
van toen.
toen. Omslagontwerp
Omslagontwerp::
Pil,
Leuven, Boekengilde
BoekengildeDe
DeClauwaert,
Clauwaert,
Pil, Leuven,
V.Z.W., 1959,
[111)pp.,
pp.,18,9
18,9xx11,8
11,8
V.Z.W.,
1959,6161+[III]

welwillende toestemming van de auteur overgenomen uit 'Ernest Claes
Omnibus' blzn. 335-347, een uitgave
van de Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam-Antwerpen. Het ward gedrukt in de maand december 1965
met band en illustraties van Jos van
den Abeele op de persen van de
drukkerij Sanderus pvba, Oudenaarde, die het als eindejaarsgeschenk
aan haar kianten aanbiedt. Het is
niet in de handel verkrijgbaar.

cm. Uitgegeven voor de leden van de
Clauwaert-Vereniging. Kerstmis 1959 Nr. 16)
Inhoud :

De eerste fiets en de eerste automobiel, pp. 5-20
Charel van Gelder en zijn automobiel,
pp. 21-34

Het proces van de Sus en de Sjarel,
pp. 35-61
1960

lk en de Witte, Antwerpen-Amsterdam,
Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1960, 216 + [VIII] pp., 20,5 x 12,5
cm.
Kolofon :
lk en de Witte werd bij gelegenheid
van de vijfenzeventigste verjaardag
van de schrijver op 24 oktober 1960,
uitgegeven ,door de N.V. StandaardBoekhandel to Antwerpen-Amsterdam
en gedrukt op vijfduizend genummerde exemplaren. De nummers 1 tot 30,
gebonden in lederen luxeband, zijn
niet in de handel.

1962

1967

Zichem, schets van A. Guilliaerde.

Kleine Ernest Claes Omnibus, Brussel,
D.A.P. Reinaert Uitgaven, z.j. [1967],
223 + [I] pp., 17,8 x 12,4 cm.
Inhoud :

De klanten van Pastoor Campens
Zaliger, pp. 7-120 (tekst van het televisiespel)
Daske, pp. 121-174

Schone herinneringen, pp. 175-223

Voordrachtgevers zijn avonturiers. Omslagontwerp : Hilde Maes, AntwerpenAmsterdam, Uitgeversmaatschappij N.V.
Standaard-Boekhandel, z.j. [1962], 179
+ [1] pp., 20,4 x 12,3 cm.

1965

ERNEST CLAES en STEPHANIE CLAESVETTER verte/len, Brussel-Amsterdam,
D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1965, 223 +
[I] pp., 17,8 x 12,3 cm.
Inhoud :
ERNEST CLAES, Mijnheer Albert, pp.
9-79
STEPHANIE CLAES-VETTER,
Martine, pp. 83-186;
Een ontgoocheling, pp. 189-220

De gevolgen van 'De Leeuw van Vlaanderen'. Illustraties van Jos van den
Abeele, Oudenaarde, Drukkerij-Uitgeverij Sanderus, z.j. [1965], 28 -F 11V] pp.,
20,5 x 13,2 cm.
Kolofon :
Dit fragment uit 'Jeugd' werd met
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Addendum
recente uitgaven

I. Pockets
Standaard Pockets, Antwerpen, Uitgeversmaat-

Nr. 2 : Herman Coene (1925, 1930)

schappij N.V. Standaard-Boekhandel

Nimmer Dralend Reeks, 's-G raven hage-Rotter-

N r. 19 : De moeder en de drie soldaten en
andere novellen

dam, Nijgh & Van Ditmar

Inhoud :
De moeder en de drie soldaten (1939)
Van een schamel moedertje (Uit : Uit mijn
soldatentijd, 1919)
Zo bad Jan Vervloet to Scherpenheuvel
(Uit : Dit is de sproke van Broederke
Valentijn, 1956)
Pater Cellier (Uit : Die schone tijd, 1949)
Het proces van de Sus en de Charel (Uit :
De mannen van toen, 1959)
De ouden van ons dorp (Uit : Die schone
tijd, 1949)
De historie van de mislukte hovenier
(idem)
De nieuwe parochie (idem)
Vlaamse Pockets, Hasselt, Heideland
N r. 3 : Daar is een mens verdronken (1950)
Nr. 54 : Namen 1914 (1919)
Nr. 176 : Pastoor Campens Zaliger (1935)
Nr. 177 : De fanfare 'De Sint-Jans-Vrienden'
en andere novellen
Inhoud :
De fanfare 'De Sint-Jans-Vrienden' (1924)
Pastoor Munte (Uit: Sichemsche Novellen,
1921)
Wannes-Ome (Idem)
Het Kerkboekske van Dictus Ome (Uit :
Van den os en den ezel, 1937)
Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster
(Uit : Sichemsche Novellen, tweede idruk,
1930)
De mambers van 't konsel (Uit : Sichemsche Novellen, 1921)
Het land en het yolk (Uit : Van den os en
den ezel, 1937)
Nr. 220 : Ce/ 269 (1951)
2. Andere uitgaven :
D.A.P. Reinaert-Uitgaven, Brussel

1964 : De sproke van Broederke Valentijn
(1956) gevolgd door De wonderbare tocht
(1933)
1968 : Kobeke (1933)
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Heideland-Paperbacks, Hasselt

Nr. 70 : Charelke Dop (1923)
Standaard uitgave, Antwerpen, Utrecht

1964 : lk en de Witte (1960)
1967 : Kiki (1925)
WB-Paperbacks,

Amsterdam-Antwerpen, We-

reldbibliotheek
1968 : Kobeke (1933)
1969 : De Witte (1920)
3. Omnibus-uitgaven

Ernest Claes Omnibus Een, Brussel, D.A.P.
Reinaert-Uitgaven, 1967, tweede druk
Inhoud :
Floere, het fluwijn (1950)
Jeugd (1940)
De heiligen van Sichem (1931)
Clementine (1940)
De oude klok (1947)
De uitgave voor Nederland, bezorgd door de
Wereldbibliotheek (1969, vijfde druk) bevat
tevens De Witte, waarvan eveneens bij ide
Wereldbibliotheek in 1969 de 110de druk verscheen.
Ernest Claes Omnibus Twee, Antwerpen - Utrecht, Standaard-Uitgeverij, 1967, derde druk
Inhoud :
Wannes Raps (1926)
Pastoor Campens Zaliger (1935)
Black (1932)
De fanfare 'De Sint-Jans-Vrienden' (1924)
De nieuwe ambtenaar (1955)
Het leven en de dood van Victalis van
Gille (1951)
'Bei uns in Deutschand' (1919)
Ernest Claes Omnibus Drie, Antwerpen, N.V.
Standaard-Boekhandel - Utrecht, Het Karveel,
1966
lnhoud :
Jeroom en Benzamien (1946)
Kiki (1925)
lk en de Witte (1960)
lk was student (1957)

viaanderen
Kunst en geest
ENKELE AANTEKENINGEN BIJ DE
ANONIEME VLAAMSE PRIMITIEVEN
De onbekende Meester van de Ursula-legende heeft de tegenstelling tussen oud en nieuw testament verpersoonlijkt in de gestalten van twee adellijke vrouwen. Naar de vormentaal van de tijd
draagt zij, die de Synagoge verzinnebeeldt, een gebroken lans in
de rechterhand en in de linker, vallensgereed, de twee tafelen van
de Mozalsche wet. Zij is bovendien geblinddoekt.
Dit symbool werd boven de inkompoort van de Brugse tentoonstelling aangewend als blikvanger. Men kon het opvatten als een
troostwoorci bij de vele indrukken van onzekerheid die men er
kwam opdoen of als waarschuwing tegen moedwillige zelfverblinding. Het blijft jammer dat deze unieke confrontatie met zoveel
anoniemen tegelijk niet kon worden afgerond met het oorspronkelijk
in uitzicht gesteld colloquium. Een latere behandeling in aa iaktijdschriften is , doorgaans individualistischer gekleurd dan een
verrijkende discussie in bijzijn van het werk. Veel vragen en vaststellingen rond de meer dan honderd panelen zullen nu wel vlug
vervagen of in het ijle blijven hangen.
Hoewel niet aldus geformuleerd, sloot de tentoonstelling een posthume hulde in aan Max Friedlander. Haar struktuur en zeer veel
verklarende noten in ide catalogus gingen immers terug op de
speurzin van deze eminente kenner van onze oude meesters.
Maar tevens, zoals Karl Arndt aanstipt, op zijn scepticisme aangaand het lokaliseren van menig schilderij. Wat een tasten en
zoeken in de blinde zones van de kunstgeschiedenis om uit te
maken of een paneel wel degelijk uit Brugge of Gent, uit Brussel,
Leuven of Antwerpen stamt En leveren een opschrift of een
ikonografisch detail in die richting enig tastbaar bewijs op, dan
staat men nauwelijks een stap dichter bij het onbekend atelier,
laat varen de hoop dat men ook de meester van de werkplaats
op het spoor komt.
De vraagstelling ligt lets gunstiger wanneer een schilder de Halletoren zo nauwkeurig op een veelluik voor een Brugs nonnenklooster
integreert, dat een blik op de bouwgeschiedenis van het monument
de datering van het schilderij vooruithelpt. Maar als ook de anonymus van Sint-Goedele een gelijkaardige voorliefde betuigt voor
een Brussels kerksilhouet en men daaruit besluit , dat hij zijn
anekdotisme heeft opgedaan in een Brugs atelier, kan zulk lief
simplicisme nauwelijks boeien. Details van deze aard brengen de
naamloosheid in het nauw maar zij heffen haar niet op, deze wordt
alleen nog scherper gesteld dan zij al was. Want wie het werk
van een onbekend meester wegens idie onvoltooide Halletoren mag
situeren te Brugge v6Or 1483, weerstaat niet aan ,de verleiding ide
registers van het 'ambacht van beeldemakers' rond dat jaartal uit
te pluizen om door een samenspel van namen en data tot enige
zekerheid te geraken. Men heeft dit geprobeerd bijvoorbeeld met
Pieter Cazinbroodt, een schilder die, na leergeld te hebben betaald
bij Aernout tde Mol, in 1459 het meesterschap in het Brugse gild
verwerft en, als wij over enkele schrijffouten mogen heenstappen,
vooraan op .de lijst blijft prijken tot net na 1500. De verleiding is
groat orn aan een man van zeker aanzien zonder schilderijen, een

werk zonder gekend auteur toe te schrijven ! Het is duidelijk dat
gissingen van , deze aard een nutteloos kansspel blijven, zolang
geen sprekende inscriptie of rekening teruggevonden is. En wie
zal op dat terrein James Weale doen vergeten ?
Wij doen er ook goad aan de bedenking te herlezen van Hoogewerff aangaand een eventueel twee- of zelfs driemanschap, d.w.z.
van een schildersbedrijf onder leiding van twee of drie meesters,
of met een relatie tussen de meester en zijn meestergast, die het
om financiele of fiskale redenen niet waagt zich zelfstandig te gaan
vestigen. De Nederlandse historicus vermoedt zulke situatie tussen
de Meester van , de H. Barbara en de Meester van de H. Katharina,
zodat men zich ook verzoenen kan met het driemanschap dat te
Brugge diende vooropgesteld voor het levendig drieluik met de
mirakels van Christus, uit Melbourne. Want twee of drie geschriften,
gevormd binnen hetzelfde gild en ingewijd in de beroepsgeheimen
en -eigenaardigheden van dezelfde werkplaats, wie zal ze ooit uit
elkaar halen en een eigennaam bezorgen ?
Tegenover de werken die niet altijd overtuigend kunnen gegroepeerd worden rand een of meer type-schilderijen, rijzen zoveel
irriterende vragen ,dat zij de problematiek van de wisselwerking
en vooral ook van de ontleningen tussen de groepen onderling
nog meer verstrengelen.
De toeschrijving aan de Meester van de Ursula-legende krijgt bijvoorbeeld in een paneeltje zoals de tronende madonna, uit Rochester (cat. 7), een kenmerkende werkplaatsgeur mee, niet zozeer
wegens de retouches aan de bovenbouw van de twee Brugse
torens dan wel door de herinnering aan werk van Memling. De
compositie van het Brussels paneel met de H. Anna (cat. 2) en de
madonna uit New-York (cat. 10) geven die relatie nog sprekender
te zien. Ondermeer het gracieus gebaar van de linkerhand van
Maria is op laatstgenoemd schilderij duidelijk Memling-minded.
In weerwil van onmiskenbare verschillen in de opmaak wordt de
verhouding tussen de anonymi van de Lucia- en van de Barbaralegende evenmin verduidelijkt. Vooral de confrontatie van het
Lucia-paneel uit ide Brugse Sint-Jakobskerk (cat. 12) met het langwerpig middenpaneel van Barbara's legenda aurea uit Brussel
(cat. 48) brengt eigenaardige detailverwantschappen aan het licht.
Beide schilders betonen een zekere voorliefde voor de gekanteelde
enigszins vleeskleurige stadsmuren waarmede ook de Meester van
de Ursula-legende de taferelen op zijn hoofdwerk omringt. Het
klein reiskoffertje op het paneel met de inscheping van Ursula
wordt op een detailverschil na ook meegedragen op het Brugs
zijluik van het Barbara-verhaal. Vooral echter valt de gelijkenis op
in de behandeling van de figuren van resp. consul Paschasius die
Lucia veroordeelt en van de rechter voor wie Barbara verschijnt.
De profilering van beide personages met hun op het voorhoofd
zakkend hoofddeksel staat toch wel zeer dicht bij elkaar. De twee
Hendrik II-taferelen (cat. 49 en 50), niet toevallig in Duits bezit,
zouden wij liever naar een ander anonymus afvoeren, een navolger
van Rogier van der Weyden, met lets strakker of grafischer
eigenschappen.
Deze anonieme specialisten in heiligenlevens nopen tot een grondige bezinning over de situatie van de kunstateliers te Brugge in
het laatste kwart van de 15e eeuw. De schaarsheid van de archieven bemoeilijkt de bronnenstudie. Men blijft dus vooral aangewezen
op een soms erg misleidende stijIkritische analyse. Gelijkenissen
en verschillen, zowel in de thematische denkwijze als in de artistieke
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vormgeving, isteunen bet vermoeden idat het auteurschap van veel
anoniem werk mag warden opgedist door een vrij beperkt aantal
werkplaatsen, telkens onder de leiding van een ons onbekend
meester met soms even vaardige misschien zelfs betere igezellen
naast zich. Het spoor van verschillende handen op een zelfde
paneel wint bovendien aan waarschijnlijkheid wanneer imen de
ambachtelijke aard van het werk en de vereiste tijdsduur onder
ogen neemt. Dit sluit uiteraard ook in dat navolgers, voornamelijk
van Memling, eenmaal zelfstandig gevestigd, de renommee van hun
opleiding poogden wear te maken in nadrukkelijk epigonenwerk.
Dat deze werkplaatsen elkaar iduchtig op de vingeren gekeken
hebben en niet terugdeinsden voor schaamteloze ontlening, zijn
verschijnselen die wij Iiefst niet beoordelen naar moderne maatstaven. Stippen wij tevens aan idat deze schilders in menig gevel
hun anonimiteit delen met deze van hun opdrachtgever.
Het journaal van Albrecht Darer over zijn reis in de Nederlanden
laat met overvloedig veel bijzonderheden vermoeden hoe zijn
invloed op de plaatselijke kunstenaars na 1520 te verklaren valt.
De Duitse meester was inderdaad niet zuinig met afdrukken van
zijn gravures.
De anonymus van de Calvarieberg uit de Brugse Sint-Salvatorskerk
(cat. 26) moet niet noodzakelijk op deze reis hebben gewacht,
vermits zijn ontleningen aan Darer teruggaan op platen die nog
vst5Or 1500 zijn ontstaan. Hij ,heeft overigens ook gekeken naar nog
ouder modellen onder meer van Memling en van Rogier van der
Weyden. Val. Vermeersch heeft het resultaat van deze compilatie
gevat met een moderne collage vergeleken. Misschien vooral door
zijn wijdse horizont behoudt het overzichtelijk passieverhaal niettemin een eigen aantrekkelijkheid, die meer door een Gentse dan
door een Brugse visie lijkt genspireerd. Hebben niet Hugo van der
Goes en zelfs Justus van Gent het ruimtelijk gevoel van hun
jongere vakgenoten in een gelijkaardige richting georienteerd ?
Het schilderij blijft meer !een afscheid aan die 15e ,clan een overgang
naar de 16e eeuw.
De werken van ide Meester van het Heilig Bloed (cat. 29 a 39)
doen artistiek inogal wijdlopig aan vanwege de vermenging van
Antwerpse met Brugse atelierinvlo • eden. De opmerking van Vermersch idat de schenker op het drieluik met Ecce Homo (cat. 33)
verwantschap vertoont met ide figuur van de gierigaard op een
vanitas-tweeluik in het Brugs Groeningemuseum, op naam van
Jan Provost, is aantrekkelijk. De in het oog springende gelaatscorpulentie zien wij terug op die triptiek van Maria's verheerlijking
(cat. 31) zowel bij Isaias als bij de farizeeer op het buitenluik.
Het curriculum vitae van Provost ligt met zijn Antwerpse en Brugse
bedrijvigheid niet ongunstig voor een veralgemenende toeschrijving,
die evenwel door bronnenstudie zou dienen gemotiveerd.
Reeds Hulin de Loo heeft de Meester van de Magdalena-legende
als schilder van het portretje van die kloosterzuster Katharina van
der Stoct vereenzelvigd met haar vader Bernaert van der Stoct,
noon van Vranck e, die Rogier van der Weyden is opgevolgd als
stadsschilder van Brussel. Eens te meer kan deze toeschrijving
.disciplinair de anonimiteit niet opheffen wegens ontstentenis van
formele getuigen. lnteressant was ook de poging van Jeanne
Tombu om in de Meester der Vorstenportretten (cat. 60 a 62) de
debuterende Bernaert te onderkennen die zij dan ook .graag zou
weerhouden als auteur van ihet Cana-tafereel op de triptiek uit
Melbourne (cat. 45). Het oeuvre van de Meester van de Magdalenalegende telt voldoende portretten van hovelingen om Fangs de
uitbeelding van Adolf van Kleef zulke ihypothese te wagen, liever
dan met Winkler aan Jan Mostaert te denken die voor het portretje
uit de verzameling van Croy tech te jong zou zijn geweest (vgl.
cat. 29 Gulden Vlies 1962) ! Of mogelijk Pieter of Goosen van der
Weyden hier een rol speelden, blijft een open vraag. In feite stuit
deze of op moeilijk uit te rafelen Brusselse ateliersituaties, al even
wazig als deze te Brugge. Een vergelijking van sommige compo,
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sitiedetails uit het middenpaneel van dezelfde triptiek met de groep
Oder apostelen op het zg. Laatste Oordeel van Diest, verdient een
onderzoek. Over laatstgenoemd paneel is zojuist een rapport verschenen van Rene Sneyers en Nicole Verhaegen die het werk
ihebben bestudeerd bij zijn restauratie. Zoals voor de Meester van
de Ursula-legende , blijkt het verder nuttig 'het drieluik van Melbourne
te beschouwen met zijdelingse aandacht voor de miniaturisten.
Doet zijn omhoog lopende compositie landschappelijk even denken
aan Gerard David, zij vertoont bovendien elementen die verwant
zijn met handschriftverluchting, zoals het stadsgezioht dat de hen zont beheerst.
De Poolse kunsthistoricus Bialostocki heeft het veelluik van de
heiligen Crispinus en Crispinianus (cat. 47), vermoedelijk een
bestelling van een schoenmakersgild, in nauw verband weten te
brengen met de Opwekking van Lazarus, in de triptiek van Melbourne. Wat ens ,bijzonder opviel was dat de schilder moat gekeken
hebben naar de winterse boomsilhouetten welke Hugo van der Goes
heeft uitgebeeld op het zijluik met Maria Baroncelli, in zijn Aanbidding van de Herders te Firenze. Op het Portinari-drieluik, een
rijzig ,dekoratief element volkomen in eenklank met de monumentaliteit van de personages, wordt dat boommotief op het paneel
van Warschau juist centraal geplaatst een cesuur-verwekkende
dominante. Ontleningen idienen oordeelkundiger geTntegreerd I
Hoewel nog omneveld met onzekerheden zou de onbekende meester wel eens plots door een cgelukkige archiefvondst in voile daglicht
kunnen treden zodat ook de struktuur van zijn atelier zich scherper
zou gaan aftekenen. Daar ondermeer openbaart zich het belang
van de Brugse tentoonstelling. De confrontatie is echter aan te
vullen met grondig laboratoriumonderzoek, o.m. inzake de ambachtelijke eigenschappen van .drager en verflagen, een complexe
taak voor het Nationaal Centrum , voor de studie van de Vlaamse
Primitieven, waarvan wij veel blijven verwachten.

,

Evenmin as voor de andere schilderscentra, kan de situatie van
de anoniemen te Antwerpen met volstrekte zekerheid vastgelegd.
Veel verschijnselen van stijlontwikkeling openbaren daarom nog
niet het eigen denkpatroon van elk atelier. Te Brugge schijnen een
vijftal meesters ide laatste twee zalen te hebben beheerst. Vooral
de anonymus van 1518, n door Marlier vereenzelvigd met Jan van
Dornicke, schoonvader van Pieter Coecke, trad op het voorplan,
als bindteken tussen generaties wel te verstaan. Toch is idaarmee
nauvvelijks een geheim prijsgegeven. Hoe verklaren wij bijvoorbeeld
de Gossaert-achtige buitenluiken van ,de zijpanelen met stichter en
stichteres (cat. 105) waarin M. Baes-Dondeyne de donateur van
het Lubeck-retabel, Johan Boone, wil herkennen ?
De Meester van ide Antwerpse Aanbidding, op grond van een
vondst bij reiniging voorgesteld door Philippot als de monogrammist G (cat. 87 a 89), vermag vooral te boeien door een zeker
non-conformisme in het uitbeelden van bijbelse personages. Hier
verschijnt reeds een zweem van de ontluistering welke Pieter
Breugel later ongegeneerd en Ievensecht zal laten meespelen in
zijn Aanbidding der Wijzen, uit de National Gallery. Naast de
weinige getuigenissen van profane schilderkunst 'die te Brugge
werden getoond, zoals de ,drie Lucretia's op naam van de Meester
van het Heilig Bloed (cat. 38 a 40), bespeurt men er de voortschrijdende renaissance ,die dieper tast dan de guirlanden , der
tijdgenoten doen vermoeden.
Het ware aanlokkelijk in zulke , gedachtengang te spekuleren op
de mogelijke rdoorstroming van vormen , en ideeen langs Jan van
Dornicke over Pieter Coecke naar Breugel toe. Aanverwantschap
betekent echter niet automatisch stijlosmose. Bij het begin van de
16e eeuw heeft de evolutie van de Antwerpse kunstmarkt en haar
uitzwerming o.m. naar de Baltische afzetgebieden, ongetwijfeld een
commercialisering in ,de hand gewerkt. De depersonalisering die
onvermijdelijk daaruit moest voortvloeien werd opgevangen door
jongere artiesten van ide generatie van Breugel, die geleidelijk een
zeker individualisme aan het woord lieten komen. Zij werden
daarom nog sgeenszins van de ene dag op de andere bevrild van
hun imaginaire complexen en beeldpatronen uit de vorige decennia. De bizarre figuratie bij , de Meester van de Antwerpse
Aanbidding mag worden gezien als een tussenschakel in dat langzaam ontvoogdingsproces. De reformatie zou weldra de laatste
sporen van ,dat uitgepraat manierisme afschrijven, artistiek bleek
het echter al intern ten dode gedoemd.
Besluitend kunnen wij stellen dat de Brugse tentoonstelling ten
minste idrie uitgebreide kernen bevatte voor weer 'dieper borende
exposities, geaxeerd op de anonieme ateliers van ten minste drie
steden : Brugge, Brussel en Antwerpen. De Gentse en Leuvense
meesters, met alles wat deze namen reeds aan kwetsbare postulaten insluiten, hingen er eerder schimmig bij. Zouden zij daarin
een uitdaging zien aan hun eigen musea ? Of blijft van der Goes,
op de achtergrond, omnipresent ?
Hoe ,dan ook, onder ide ervaren leiding van dr. A. Janssens de
Bisthoven hebben zowel zijn, zeer beperkte, wetenschappelijke
staf als zijn ganse museumequipe in 1969 voor een onmiskenbaar
hoogtepunt gezorgd. De geleverde inspanningen zullen voorzeker
nog jarenlang nawerken en, in elk geval, tot ,grondige bezinning
en navorsing verplichten.
De enorme publieke belangstelling en het sukses van de onmisbare
kataloog verschaffen stof te over voor beschouwingen nopens het
museumbeleid waar ook ter wereld. Wij zijn niet ide eersten om
aan te stippen idat schilderijen die anders vrijwel onopgemerkt
ergens in een idoodstille zaal hangen, in idat Brugs ensemble plots
eenieders aandaoht wekten ! Van de gewone bezoeker werd noohtans veel gevergd. Hij diende a.h.w. een muur van eruditie te
doorbreken om enigszins wegwijs te worden in wat hij, voortreffelijk geprezenteerd, onder ogen kreeg. Wij vermoeden zelfs dat
sommigen te veel in hun kataloog en te weinig naar de schilderijen
G. Gyselen
hebben gekeken.

Poetisch bericht

Ludo Wynants

VIJF/dat daar
de vermolmde verminkten kringkruipen
arm in arm : een linkse een rechtse
en samen op een been trachten te staan
en ginder die peuterkleuters met afgestompte ledematen
en hier alleen een rolwagenromp die praat
met een paar handen die miljoenen doosjes vouwen
Lode Santy
Onze omarming
is niet enkel
een momentopname
het is met onze
vurige wonden
lieflijk over elkaars
huivering dwalen
het is met verliefde lippen
onze naaktheid
betasten en beminnen.
Gilbert Tyberghien

Het zwijgen
mijn handen zijn het teken,
de reden van mijn stilzwijgen
mijn handen zijn de woorden
die door mij onuitgesproken blijven
de stilte is het spreken
het lachen van mijn dromen
ik bouw een huis met stilte
in het lawaai van een vreemde stad
het zwijgen, het vruchtbare land,
schuilplaats van het verlangen
bewaarplaats van het onuitgesprokene
het echte !even, mensengrootheid

mijn handen zijn het zwijgen
het o nvervalst bewijs, het teken
bevestigt dat ik zal blijven
als mijn woorden je niet bereiken

Ignaas Claerhout

.

Guy van Hoof
Met moeite wordt een aarzeling gebaar
Mijn ogen zijn het raden naar de dingen moe
het vluchten uit hun bedding
naar onzuiver Iicht
Het woord is een gesloten grondgebied
en toch gaat soms de toren van vervreemding wankelen
en stappen legers uit de verre novels om to strijden
aan mijn zij. Doch het gedraaf
van paarden overstemt de schreeuw
die mij weer op een vluchtweg jaagt
Een hand is slechts een tuig
en achter heuvels die de kleur van waarheid
diep in zich verbergen
leg ik me neer bij het besluiteloze
Fred de Swert
de tijger heb je in slaap gewiegd
verzet gesmolten tussen je
vingers
het uurwerk liep een uur voor
slaap was er niet voor de onreinen
Paul Vanderschaeghe

Uit het trierer tagebuch
buiten spreekt de zon
met een sneeuwwitte stem
spreekt en spreekt
wij treden aan
een orgel weeft het gouden kleed
en koning zijn wij
koningin
en leven.
dan wordt de gouden stilte zwaar.
wat heb ik om
die waarheid to vergeven ?
Annette Lantsoght
vogel,
zeg me waarom jouw vriend
de meerkoet
's winters komt.
bloom,
waarom ben je blij
als je vriend
de zon er is ?

Julien Vangansbeke

Parabel
Tussen hopeloos ontkiemend zaad
waai ik van de aarde op,
en zie, mijn armslag ontgrenst mij
in de ademloze atmosfeer der goden.
Eerst aarzelend, weldra teugelloos,
ontbladeren mijn handen van het tafelblad,
los ik de manen van het witte paard,
en hoor, de echo van het hoefgetrappel
die ik vreugdedronken achterlaat.
Doch, eenmaal
boven de halmen van het wassend graan
en de waterplassen,
begint het hongeren naar het hijgen,
stort ik me blindelings stuk
op de pupillen van mijn spiegelbeeld,
smaken opnieuw al mijn porien
naar het sacraal gewaad van mijn skelet.

Roger Devriendt

's Nachts
's Nachts als de gestalten uiteenlopen
en worden tot wat ze zijn —
grimmige schimmen uit een fabel-achtige wereld
waar alleen het spleetoog van de kat doorheenloert
on de zwarte stroom (de Styx haar bedding voert,
's nachts sta ik op uit mijn slaap ?
en sla ik met vlakke hand
in de dijk van mijn onderrijk
een bres ?
dat van land weer het water
en van water mijn land ?
wist ik wat ik wist
's nachts —
maar de morgen is een schuit
die komt gedobberd uit
de mist.

boom,
waarom lach je
als de wind
je achterna zit ?

Hella Gaest

hand,
waarom tril je ?
als je raakt,

Dit is nog nooit gebeurd :
na zoveel mistige dagen
ben ik weer dicht bij U geweest
mijn dodo vader.

zie je soms de bloom ?
zie ik je dan ?
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Wist ik maar
welk woord
mijn laatste woord
zal zijn,
ik zou het dragon
als een pantser
rond mijn hart.

Land van schore

Een lucht, die dag geknipt

voor mijn vader

uit een veld van korenbloemen.
Koeien, paarden en wollige schapen
zij waren uw vrienden
en droegen nog de morgendauw als hun weemoed
onvervalst,
door het verleden heen,
geurend naar uw goedheid.
E'en keizersnede, zo uit de schoot
het land van Schore.
Hunkerig naar zuiver zaad,
in elke diepe kerf de smaak
van uw vrije geest,
profetisch gloeien van uw oog.
Waarom was ik Orfeus niet,
mijn vader ?
Uw blikken leidden naar uw woonst
kinderen dragen nog uw naam
bekoord door uw lucht, uw grond, uw merries.
Uw merries die gij de manen kamt
zoals op Zondag
de losse haren der geliefde.
lk ben bevrijd : ik weet.
Ferre De Groote

Cyclus
dankbaar om uw hand :
— 'ons huis is oud maar
scheuren en gaten
maken het nog niet versleten.'
dankbaar om uw hand
heb ik uw hand verbrand.
dankbaar om mijn hand
hebben zij mijn hand vergeten
Ronnie Castelein

Vergankelijkheid

Met broze lijnen wordt dit leven
haast een meetkundig getal :
mooi vertikaal, een rechte,
een snijpunt in een open as,
een onbekend gegeven,
doch eindstreep naar vergankelijkheid.
Maar mensen blijven wij
en spinnen mooi ideeen
rand rijpe oogsten die om regen schreeuwen
tot dat de wolken monsters worden
van effen donkergrijs.
(en daarna komen weer ideeen !).
Men denkt in vage akwarellen,
legt ritme in wat levensstijl,
steekt fakkels aan in enge holen,
diept schaduw uit wat holle woorden,
maar ijverig blijkt uit alles toch
vergankelijkheid geboren.
Als je hart moe wordt van spinnen,
als dat brakend gevoel
als een bonkend geluid
ook je laatste droom nog ontneemt;
als je ijzige vlucht
in het ijle ontrijpt
en je mondstuk tot steengruis verzinkt
zal je dan pas genezen.
De tijd is zo rijp !
Heel eenvoudig misschien :
verterend hard als een maalsteen
en bedwelmend zacht als een schepping
zal je hart in dat pijnlijk mens zijn
het veld van groen in hoop doen ontluiken.
Vergankelijkheid verdwijnt
daar waar een heel warm hart
een steen opwreet,
zichzelf vergeet
en zon uitstraalt.
Nog is de winter koud.
Maar morgen wordt het zomer !

Afgezien van zijden plannen
in een koker van brokaat
(waarin wat aarde en
een gele roos, een idee
en een eendagsdroom)
dien ik mijn voetstap aan to passen
aan het ritme van vergankelijkheid.
Zo was het licht : zo helder
en gestroomlijnd als een breed sieraad,
een diamant gevat in gouden kraal
die kwijnend rond een oude hals vergeelt,
de adamsappel nuchter knijpt
en schoonheid bant uit diepe rimpels.
Nog is het zo : er is een dag, een avond en een nacht,
een wedren door de tijd,
een trilogie van 't eeuwig mens zijn,
een doem die immer 't zelfde doel onteert.
Ziltig lachen om een witte meeuw :
haar splijtvlucht naar wat rode zon,
maar daar beneden blijft woestijn.
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zijn
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van Beckett
Beckett vaak
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en in
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,leven
- nog
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a~gedaanworden,
worden,
kluohtigaspekt
aspekt- wellicht
alsals
negativisme
een
negativisme dat
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niets halt
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'het wonder
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!everthet
het negatief
negatief op
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klaarder beeld,
beeld, waar
waar juist
juist het
hetzwart
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wikkel'dis?
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Een positief,
positief, een klaarder
de klaarte
klaarte openbaart,
partijen, welke
diepste schaduw
schaduw
openbaart, en
en de partijen,
welke in
in de diepste
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juist die
dié zijn
zijn waardoor
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wordt. De
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in de
Aristoteles zijn
van de
dezuivering
zuivering door
geput heeft.
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Aristoteles
zijn leer van
,door de
ide angst geput
De
mensheid heeft
heeft meer
meer kracht
kracht gehaald
gehaald uit
uitide
de put
put der
derbitterheid
bitterheid
De mensheid
van Schopenhauer,
Schopenhauer, dan
uit de
de 'gezegende
bronnen der
dernatuur
natuur van
van
van
dan uit
, gezegende bronnen
Sohelling. Zij
Zij heeft
heeftimeer
meerigoddelijke
.goddelijkegenade
ontvangen door
door
een Schelling.
, genade ontvangen
de angstige
angstige twijfel
twijfel van
van Pascal
Pascal idan
dan door
door het
het iblinde
blinde geloof
in de
de
geloof in
rede
en in
in Leibniz'
Leibniz' beste
bestealler
allermogelijke
mogelijkewerelden.'
werelden.' Dat
DatBecketts
Becketts
cede en
pessimisme igeen
geen gemakkelijk
gemakkelijk salonscepticisme
willen we
we graag
graag
salonscepticisme is willen
toegeven, maar
maar .dat
dat het
allure heeft
heeft van
van dit
Schopenhauer,
toegeven,
het de allure
,dit van
van Schopenhauer,
van Pascal,
Pascal, van
vande
deGriekse
Grieksetragedie...Wij
tragedie... Wij zouden
zoudeneerder
eerdergeneigd
geneigdzijn
zijn
van
Beckettsoeuvre
als 'een
document, niet alleen
alleen van
van
Becketts oeuvre te beschouwen als
, een document,
decadentie van
naoorlogsemens,
mens,maar
maarook
ookvan
vande
deliteratuur.
literatuur.
de idecadentie
van de naoorlogse
De
anti-literatuur, die
o.i. bebeDe anti-literatuur,
diedoor
door zijn
zijn werk
werk we~d
werd ingezet,
ingezet, heeft
heeft o.i.
wezen
dat zelfs
zelfs Beckett
Becketthet
het.dieptepunt
dieptepunt van de
de absurditeit
absurditeit nog
nog niet
niet
wezenidat
'had
bereikt. Zijn
Zijn toneelwerk
het nodig
nodig 'gedragen
te worden
worden
had bereikt.
toneelwerk heeft het
, gedragen te
door een
een 'grenzeloze
good-will vanwege
vanwege ihet
het publiek
publiek of door
door een
een
door
, grenzeloze good-will
geniale regie.
regie. Een
Een beetje
beetje zoals
zoals het
het werk
werk van
van Karel
Karel Appel
Appel of
of
geniale
Willem
Kooning in
niet verzinkt
verzinkt als het
niet opgedirkt
opgedirkt wordt
wordt
Willem de
de Kooning
in het niet
,het niet
de tierlantijnen
tierlantijnen van
van mooipraterige
mooiprateri'geliteratoren.
literatoren.
door de
A.s.
A. S.

CITY-PLAN
EINDHOVEN
CITY-PLAN EINDHOVEN
De
leden van
van het
hetC.V.K.V.,
C.V.K.V., die in
in Eindhoven
Eindhoven aanwezig
aanwezi'g waren
waren op
op
De leden
opening van
van de
detentoonstelling
tentoonstelling 'Schilders
'Schilders uit
uitAntwerpen
Antwerpen en
en
de opening
Limburg',
gehad kennis
kennis te
temaken
maken!met
met het
het
Limburg',hebben
hebben de 'gelegenheid
, gelegenheid gehad
nieuwe
en de
denu
nuvijf
vijfjaar
jaarnude
oudeschouwburg.
schouwburg. Daar
Daar hebben
hebben
nieuwe stadhuis en
kunnen leren
leren hoe
hoemen
menininEindhoven
Eindhoven werkt,
werkt, bouwt
bouwt en
enplannen
plannen
ze kunnen
tot prachtige
prachti'ge realisaties
realisaties brengt.
brengt. In
In het
het Van
Van Abbe
Abbe museum
museum hadden
hadden
ze kunnen
kunnen kennis
'kennis maken
maken met
met het
hetCity-plan
Ci1y-plan Eindhoven,
Eindhoven, want
is
want het is
de bedoeling
bedoeling de
de binnenstad
binnenstad volledig
volledig of
af te breken
breken en
en een
een nieuwe
nieuwe
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city
In te
te planten,
planten, naar
naardedefplannen
plannenvan
vanhet
hetarchitectenbureau
architectenbureau
city in
Van
Broeck en Bakema.
Bakema. Het
Het plan
plan isisgedurfd
gedurfd en
enbrengt
brengt ververVan den
den Broeck
rasseode
o.a. een
eenautovrije
autovrijezone,
zone,maar
maarmen
menrijdt
ri~dt met
met
rassende oplossingen, o.a.
de wagon
wagen tot in
in het
het hart
hart van
van die
dieautovrije
autovrije zone
zone omdat
omdat de
decity
Oltyrust
rust
op een
een grote
grotekelder,
kelder,'die
dieparkeerruimte
parkeerruimte biedt
biedt voor
voor 3.000
~.OO? wagens
wagens
, bovengrands. Van
onde~grondsen
1.500 wagons
wagens bovengronds.
Van hieruit
h.lerUit worden
word~n
ondergronds en 1.500
'rechtstreekse
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naar de
ganse winkelzone,
wmkelzone, die
,de ganse
rechtstreekse toegangen voorzien
alleen
voetgangers bereikbaar
bereikbaar is. De
expeditie-en
bevoorDe expeditieen bevooralleen voor voetgangers
radingsmogelijkheden
winkels worden
worden verzekerd
verzekerd langs
langs de
de
radingsmogelijkhedenvoor
voorde
de winkels
achterzijde,
hovingen warden
worden voorzien.
voorzien. Met
Met de
deparkeerparkeerachterzijde, waar
waar ook 'hovingen
plaatsen,
city, komt
komt men
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tot 7.200
7.200 wagens
wagens zodat
zodat
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aan de city,
Eindhoven
auto de
debaas
baaskan.
kan.
Eindhovende
deeerste
eerste moderne
modernestad
stad is
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die de auto
Natuurlijk
maar de
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vormen voor
voor
Natuurlijkkomt
komtererook
ookhoogbouw
hoogbouw bij
bij te
te pas, maar
vertikaal
er zijn
zijn rollende
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verkeer worden
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prachtig opgelost:
opgelost : er
toirs,
Lijnbaan, enz.
niet de
de
toirs, bruggen,
bruggen, rolmatlen
rolmatten in
in de
de Lijnbaan,
enz. Het
Het is
is echter niet
gelegenheid
om hier
·ganse City-plan
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uit de doeken
doeken to
te doen,
doen,
gelegenheid am'
hier het
het ganse
van het
we
willen alleen
alleen wijzen
wijzen op
op een
een grote
groteverdienste
verdienste, van
het plan:
plan:
we willen
de
flexibiliteit en
en het
hetaanpassingsvermogen.
aanpassingsvermogen. Wanneer
Wanneer in
in Belgic
België
de flexibiliteit
een plan
plan igemaakt
,gemaakt wordt,
vast. Van
Van den
den Broeck
Broeck en
enBakema
Bakema
wordt, ligt
ligt alles vast.
hebben
een plan
plan tot
tot ininde
dedetails
detailsuitgewerkt,
uitgewerkt, maar
maar met
met
hebben eveneens
eveneens een
hun
uitvoering van
is gepland
gepland
hun plan
plan kan
kan men
men spelen.
spelen. De uitvoering
van het
het geheel is
over
jaar, maar
loop van
van deze
tien jaar
jaar kan
kan ide
,de groei
groei van
van
doze tien
over tien
tien jaar,
maar in
in de
de loop
Eindhoven-city
of vertragen,
vertragen, dat
dathet
hetnatuurlijk
natuurlijk proces
proces
Eindhoven-city zo
zo versnellen of
de plannen
plannen zou
zou verstoren.
verstoren. Dit
Dit kan
kan echter
echter niet
nietgebeuren,
gebeuren, omdat
omdat
voortdurende
mogelijk zijn.
zijn.
voortdurende aanpassingen
aanpassingen mogelijk
Vóór
werken beg'in1,
toont men
men trouwens
trouwens het ganse
ganse
WS&men
menmet
metde
de werken
begint, toont
plan
het publiek,
publiek,in
reusachUge makettes
makettesmet
metverplaatsbare
verplaatsbare
plan aan
aan het
in reusachtige
blokken,
bedoeling suggesties
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voorstellentotekrijgen
krijgen
blokken, dit
ditmet
met de
de bedoeling
voor
mogelijke verbeteringen
verbeteringen en
variaties. Het
Het publiek
publiek heeft
heeft ininvoor mogelijke
en variaties.
'spraak
in het
het grootse
grootsecityplan,
cityplan,waarbinnen
waarbinnen oneindige
oneindige variaties
variaties
spraak in
mogelijk
Bakema hebben
hebben alleen
alleen als
als
mogelijkzijn.
zijn.Van
Vanden
den Broeck
Broeck en
en Bakema
onveranderbaar
dambo~d van knooppunten,
knooppunten,in
wezen vertikale
vertikale
onveranderbaar een
een dambord
in wezen
torens
straten uitmonden,
uitmonden, vastgelegd.
In het
het Van
Van Abbe
Abbe
torens waarop
waarop straten
vastgelegd. In
museum
ruim de gelegenheid
gelegenheid creatief
creatief aan
aanurbanisme
urbanisme
museum kreeg
kreeg men
men ruim
te doen.
,doen.
In
me't de
de loco-burgemeester
loco-bu~gemeester 'hadden
hadden we
gelegenIn een 'gesprek
, gesprek met
we de gelegenIheid
te complimenteren
complimenteren over
over de
de fantastische
fantastische activiteit
activiteit van
van
'held hem
hem te
Eindhoven.
in Holland
Holland enige
enigeverbazing
verbazing
Eindhoven.Hij
Hijvertelde
verteldedat
dat men
men ook in
had.
Eindhoven plant,
plant, maar
maar voert
voert terzelfder
terzel~der tijd
tijd reeds
reeds'ult.
uit.„Mis"Mishad. Eindhoven
schien
iets van
van de
de Belgen",
Belgen", zei
zei hij.
hij. lk
Ik heb
heb niet
niet geantgeantschien hebben
hebben we
we lets
woo~d,
in Belgic
België is,
is, weten
weten we
wealien.
allen.Hier
Hierstagneert
stagneert
woord, want
wanthoe
hoe het
het in
alles,
omdat alles vastloopt
vastloopt op
opde
decommunautaire
communautaire problemen,
problemen, die
die
alles, omdat
eigenlijk
waren indien
indien Brussel
Brussel er
er niet
niet
eigenlijk gemakkelijk
gemakkelijkop
opte
to lossen
lossen waren
was.
Ons land
land gaat
gaat kapot
kapot aan
aan de
deigrootheidswaanzin
grootheidswaanzin en
onhebwas. Ons
en de onhebbeHjkheid
stad zonder eigen
eigen ,gelaat,
leeft
bijde
degratie
'gratie
belijkheid van
van een
een 'stad
,gelaat,die
leeft
bij
en
centen van
van de
de ganse
gansegemeenschap.
gemeenschap.Een
Eenhopeloos
hopeloosarm
arm land
land
on de centen
zijn
gewo~den, waar
waar alle energie
energie opgeslorpt
opgeslorpt wordt
wordt door
door steriele
steriele
zijn we
we geworden,
twisten
en betogingen
zaken, waarvoor
waarvoor niet
zou moeten
moeten
twisten en
,betogingen voor
voor zaken,
niet zou
betoogd
zo normaal
normaal en
en voor
voor de
dehand
hand liggend
liggend
betoogd worden,
worden, omdat
omdat ze
ze zo
zijn.
is dat
energie, goon
geen visie
visie en
en geen
geen mood
moed
zijn. Het
Het gevol'9
gevolg is
,dat we
we geen energie,
hebben
om plannen
plannen zoals
zoals City-Eindhoven
City-Eindhoven ook
ook maar
maar to
te durven
durven
hebben orn
bedenken,
uit te
te voeren.
voeren.
bedenken, laat
laat staan
staan uit
A.D.
A. D.
,

SIAC-CONGRES
SALZBURG
SIAC-CONGRES TETE
SALZBURG
Van 24 tot
Van
september 1969
1969 iging
.ging het
Congres door
door van
van de
de
tot 27 september
het Congres
Internationale
ohristelijke kunstenaars,
kunstenaars, SIAC.
SIAC. DeelDeelInternationalevereniging
vereniging van
van christelijke
nemers
zeventien landen
landen waren
waren aanwezig;
aanwezig; Vlaanderen
Vlaanderen was
was er
er
nemers uit
uit zeventien
o.m.
o.m. vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
idoor Architect
Architect Math.
Math.Driessen,
Driessen, gedelegeerde
gedelegeerde
van SIAC
voor Vlaanderen
on uit
van
SIAC voor
Vlaanderen en
uit dien
hoofde lid
lid van
van onze
onze
,dien hoofde
redactieraad.
Mee~dere
er uitgesproken
uitgesproken road
rond het
hetthema
thema 'Symbool
'Symbool
Meerdere referaten
referaten werden er
en
teken in
in de
de hedendaagse
hedendaagsewereld'.
wereld'. Twee
Twee ervan
ervan hebben
hebben vooral
vooral
on teken
de aandacht
aandacht weerhouden
weerhouden van
van de
deaanwezige
aanwezigekunstenaars,
kunstenaars, nl.
nl.,dit
dit

van de Leuvense
Lewense hoogleraar
hoogleraar Fr.
Fr. Houtart
Houtart en dit
dit van
van de
dehoogleraar
hoogleraar
van
te Barcelona,
Barcelona, Dr.
Dr. Marius
Marius Schneider.
Schneider.
Deze Iaatste
laatste had
het over
over 'Aard
'Aarden
oorsprong van
van het
hetsymbool'.
symbool'.
Deze
had het
en oorsprong
de hedendaagse
hedendaagse
opvattingenzijn
zijnbij
bijanthropoanthropoHij stelde
Hij
stelde vast
vast welke de
(opvattingen
logen en wijsgeren,
wijsgeren, om
om (dan
dan te besluiten met
met enkele
enkele beschouwingen
besohouwingen
over
waarde van
van het
symbool in
in (de
de hedendaagse
hedendaagse tijd.
tijd. Dat
Dat de
de
over de waarde
,het symbool
volle betekenis
symbool in
in (de
de antieke
van de
de
voile
betekenis van
van het symbool
antieke stijl
stip de
de mens van
twintigste
nog maar
maar moeilijk
moeilijk bijgebracht
bijgebracht kan
kan worden,
worden, isis
twintigste eeuw
eeuw nog
wat concentratie
concentratie en
en artistieke
artistieke ininonbetwistbaar; daartoe
onbetwistbaar;
idaartoeisis heel
heel wat
tuïtie
moeten tevreden
tevreden stellen
stellenmet
meteen
een
tuitie van
van doen.
(doen.Men
Menzal
zalzich
zich veelal
veelal moeten
Gregoriaanse muziek
muziek zit
nog vol
vol
beperkte
beperkte symboolaanvoeling.
symboolaanvoeling. De
De Gregoriaanse
zit nog
profanatie en
en(banalisatie
banalisatie van
van de
,de kerkkerksymboliek;
symboliek;de
de hedendaa'gse
hedendaagse profanatie
zang leidden
leidden dikwijls
dikwijls tot
tot een
eenonvergeeflijke
onvergeeflijke karikatuur
karikatuur van
de
zang
van de
eredienst.
De
uiteenzetting van Prof.
Prof. Houtart
Houtart lijkt
lijkt ons
ons zo
zobelangwekkend,
belangwekkend,(dat
,dat
De uiteenzetting
wij
enigszins uitvoerige
uitvoe'ri'ge korte
korteinhoud
inhoud van
van laten
latenvolgen.
volgen.
wij er
er een enigszins
De
artistieke en symbolische
symbolische expressies
expressies van
van een
een maatschappij
maatschappij in
in
De artistieke
conflictsituatie
Houtart).
conflictsituatie (Prof.
(Prof. Fr. Houtart).
Wij
een maatschappij,
maatschappij, die
die zich
zich inineen
eenconflictsituatie
conflictsituatie
Wij leven
!even in
in een
maatschappij drukt
drukt tde
de mens
uit en
en gebruikt
gebruikt
bevindt.
bevindt. In
Indeze
deze maatschappij
mens zich uit
hij
symbooltaal om
conflicten tot
tot uiting
uiting te
brengen en
te
hij de
de symbooltaal
om de
de conflicten
te brengen
en ze te
overkomen. Een
iseen
eenbij
bijuitstek
uitstekmenselijke
menselijke
overkomen.
Eensymbolische
symbolische expressie
expressie is
spraak
zekere hoop
in, zelfs
zelfs in
in de
de meest
meest
spraaken
en houdt
houdtsteeds
steeds een
een zekere
hoop in,
wanhopige
wanhopige omstandigheden.
De
oonflicten zijn
maatschapp'ij van
van heden.
heden. Conflict
Conflict is,
is,
De conflicten
zijn talrijk
talrijk in
in de
de maatschappij
lijkt het,
het, in
in zekere
zekere zin
zin voorwaarde
voorwaardevoor
voormenselijke
menselijkevooruitgang.
vooruitgang.
zo lijkt
dimensie beschouwd,
beschouwd, hebben
hebben (de
de conflicten
conflicten heden
heden
In
In hun
hun sociale idimensie
oorzaken:: overheersingsstructuren,
overheersingsstructuren, (decalage
decalage tussen
tussen
verscheidene
verscheidene oorzaken
haalbare en
en het
hetpolitiek
politieknagestreefde,
nagestreefde,wanverhouwanverhouhet
technisoh haalbare
het technisch
gebruik van
van ruimte
ruimte en
en tijd,
tijd, culturele
culturele achterstand
achterstand in
in
dingen in
in het
het gebruik
dingen
wijzigende maatschappij,
maatschappij, e.a.
e.a. De
De conflicten
conflicten zijn
zijn binbineen zich
zich snel
snel wijzigende
nen
consumptiemaatschappij zelf
zelf aanwezig.
aanwezig. Zij
Zij zijn
zijn vooral
vooral diep
diep
nen de consumptiemaatschappij
geankerd
de strijd
strijd van
van volkeren
volkeren voor
voorhun
hunontwikkeling.
ontwikkeling. Zij
Zij
geankerd in
in de
hebben
nationale en
en Internationale
internationale(dimensies.
dimensies.
hebben nationale
Deze
oonflicten verwekken
verwekken in
in (de
de tegenwoordige
tegenwoordige tijd
tijd een
een symbosymboDeze conflicten
lische
bepaald artistieke
artistieke spraak,
spraak, die
die een
eengrote
groterijkdom
rij~dom bezit.
bezit.
lische en bepaald
Men
te weinig
weinig ter
ter bezinning
bezinning voorgelegd
voorgelegd
Men heeft
heeft dit
dit verschijnsel
verschijnsel nog te
aan ide
de menselijke
menselijke wetenschappen.
aan
De
symbolisohe spraak
spraak kan
kan uiteenlopende
uiteenlopende functies
functies bezitten,
bezitten, zoals
zoals
De symbolische
uitdrukking, de
het overhalen
overhalen van
van de
de conflicten.
conflicten.
de uitdrukking,
de sublimatie
sublimatie en
en het
ook allerlei
allerlei vormen
vormen aannemen
aannemen:: artistieke,
artistieke, zowel
zowel
Technisch
kan zij
zij ook
Technisch kan
als religieuze
religieuze en
wijsgerige. Maar
Maar ook
het sociale
sociale conflict
conflict kan
kan er
er
en wijsgerige.
ook het
een vorm
vorm van
van zijn.
zijn. Meerdere
Meerdere vormen
vormen kunnen
kunnen trouwens
trouwens onderling
onderling
vermengd verschijnen.
verschijnen.
vermengd
Een
uit de
detalrijke
talrijkeartistieke
artistiekeconflictsuitingen
conflictsuitingen van
van heden
heden:
Een greep
greep uit
:
poëzie (bv.
(bv. Afrikaanse
Afrikaanse poëzie
in het
het Portugees),
Portugees), toneel
toneel (by.
(bv. het
het
de podzie
poezie in
'Guerilla Theatre'
U.S.A.), chansons
chansons(bv.
(bv.(de
deAmerikaanse
Amerikaanse
'Guerilla
Theatre'in
in de U.S.A.),
negerliederen,
de atoombom
atoombom en
de oorlog),
oorlog),
negerliederen,de
(dechansons
chansons over
over (de
en de
denke aan
aanHarvard,
Harvard, Parijs,
Parijs, Berkeley,
Berkeley, Columbia
Columbia e.a.),
e.a.),
(men denke
affiches (men
dans
Béjart), film
film (het
(het filmfestival
filmfestival van
van Cannes
Cannes bracht
bracht
(dans (het
(het ballet
ballet van Bejart),
een
reeks idergelijke
dergelijke realisaties;
is ook
ook de
deTjechische
Tjechischefilm,
film,
een reeks
realisaties; er
er is
zijn
Buiiuel.
.. ), schilderkunst,
Bufiuel...),
schilderkunst, muziek,
muziek, architectuur
architectuur(de
(de mens
mens en zijn
waarden uitdrukken
stadsbeschaving).
waarden
uitdrukkenin
in de
de stadsbeschaving).
Het
het werk
werk van
vandede
menselijkewetenschappen
wetenschappen(zielkunde,
(zielkunde,
Het is het
menselijke
anthropologie, wijsbegeerte
ook theologie)
theologie) deze
deze
sociolog'ie, anthropologie,
sociologie,
wijsbegeerte en
en ook
uiteenlopende
ontleden en
en te
teinterpreteren,
'interpreteren, meer
meer bebeuiteenlopende spraken
spraken te
te ontleden
paald
taal der sociale
sooiale bewegingen.
bewegingen. Een
Een congres
congres zou
zou diverse
diverse
paald de
de taal
uitingen
van de
deihedendaagse
hedendaagse conflictconflictuitingen van
van artistieke
artistieke expressie
expressie van
situatie
kunnen confronteren
de bevindingen
bevindingen van
van vertegenvertegensituatie kunnen
confronteren met
met de
woordigers der
wetenschappen.
A. S.
woordigers
der menselijke wetenschappen.

VLAAMSE EXPRESSIONISTEN
PARIJS
VLAAMSE
EXPRESSIONISTEN TE PARIJS
Het
ministerie bereidt
grote tentoonstelling
tentoonstelling van
van Vlaamse
Vlaamse exexHet ministerie
bereidt ,een
een grote

pressionisten
veel geld
geld
pressionistente
te Parijs
Parijs voor.
voor. Deze
Daze expositie
expositie zal
zal zeer
zeer veel
kosten.
Wij
tegen dit
dit opzet.
opzet. Integendeel.
Integendeel. Maar
Maar het
het ministerie
ministerie
Wij hebben
hebben niets
niets tegen
moet
hoeden voor
voor eenzijdigheid.
eenzijdigheid. In
twee
moet zich
zich hoeden
Inde
de jaren
jaren tussen
tussen de twee
oorlogen
men van
van ihoger
hoger hand
hand alleen
alleen de
deexpressionisten
expressionisten
oorlogen heeft
heeft men
daadwerkelijk
gepropageerd (nadat
(nadat ze
ze doorgebroken
doorgebroken
idaadwerkelijkgesteund
gesteund en
en gepropageerd
waren!)
en tentoonstellingen
tentoonstellingen van
allure. Aan
Aan deze
deze
waren !) met
met boeken
boeken en
van allure.
monopoliserende
van talentvolle
talentvolle schilders
schilders
monopoliserende politiek
politiek zijn
zijn een
een pleiade van
bezweken,die
kans zagen
zagen om
om in
in de
depubliciteit
publiciteit
bezweken, die eenvoudig
eenvoudig geen
geen kans
te komen
komen of
of door
door het
hetministerie
ministerie igelanceerd
,gelanceerd te
te worden.
worden. Sommigen
Sommi'gen
onder
op.
on(derhen
hendagen
dagen nu
nu toch
toch op.
Na
tweede wereldoorlog
wereldoorlog heeft
heefthat
hetministerie
ministerieeenzelfde
eenzelfd·e(monomonoNa de tweede
polise,rende
voordele van
van de
de abstracte
abstracte kunst,
kunst,
poliserende politiek
politiek gevoerd
gevoerd ten
ten voordele
waarbuiten
Gelukki'g is
laatste
waarbuitengeen
geenheil
hail gewassen
gewassen scheen.
scheen. Gelukkig
is in
in de laatste
tijd
kentering waar
waar te
te nemen,
nemen, maar
maar yerscheidene
verscheidenekunstenaars
kunstenaars
tijd een kentering
hebben
er ongetwijfeld
ongetwijfeld de
deweerbots
weerbotsvan
van(ondervonden.
ondervonden.
hebben er
Een
bedenking willen
willen we nog
nog vastknopen
vastknopen aan
aan de
,deorganiorganiEen tweede
tweede bedenking
satie
van (grote
'grote en dure
dure tentoonstellingen
tentoonstellingen in
in het
het buitenland.
buitenland. De
De
satie van
grote
kosten van
expositie liggen
liggen bij
bij de selektie,
selektie,de
samengrote kosten
van een
een expositie
de samenstelling,
Een bestaande
bestaande tentoonstelling
tentoonstelling op
een
stelling, de
(de catalogus,
catalogus, enz.
enz. Een
op een
tweede
plaats brengen,
brengen, is
is niet
nie't zo
zo(duur.
duur. Het
Het zou
zou zeer
zeer interessant
interessant
tweede plaats
zijn
dat tentoonstellingen
tentoonstellingen van
van hoge
hoge standing,
standing, die
dieoorspronkelijk
oorspronkelijk
zijn dat
voor
buitenland werden
tenminste een
één
voor het buitenland
warden samengesteld,
samengesteld, ook
ook op tenminste
plaats
binnenland te
In veel
plaatsen in
in het
het Vlaamse
Vlaamse
plaats in
in het binnenland
te tonen.
tonen. In
veal plaatsen
land
bestaan igeschikte
'geschikte mogelijkheden
mogelijkheden en
we idenken
denken hierbij
hierbij aan
aan
land bestaan
en we
Het zou voor
voor
Oostende,
Gent, Antwerpen,
Antwerpen, Mechelen,
Oostende, Gent,
Mechelen, Hasselt
Hasselt e.a.m.
e.a.m. Het
de
materiële bijstand
bijstand betekenen,
betekenen,
(de plaatselijke
plaatselijke inrichters
inrichters veel
veel hulp
hulp en
en materiele
in het
het buitenbuitenindien
indien geregeld
geregeld tentoonstellingen,
tentoonstellingen,die
die nu
nu exclusief
exclusief in
land
worden, hun
hun in•het
in- het raam
raam van
van hun
hun programma
programma werden
werden
land getoond worden,
aangeboden.
ook voor
voor de
de kunstliefhebbers
kunstliefhebbers van
ten lande
lande
aangeboden. Het
Het zou
zou ook
van ten
interessant
te maken
maken met
met deze
deze(ongetwijfeld
ongetwijfeld waardevolle
waardevolle
interessant zijn
zijn kennis te
ensembles. Terzelfder
Terzelfder tijd
tijd zou
meer waardering
waardering voor
dienst
zou ook meer
voor de dienst
kunstpropaganda
zal
kunstpropagandaontstaan.
ontstaan.Vooral
Vooralnu
nudeze
dazedienst
dienst gesplitst
gesplitst is, zal
ook
dan
voor
de vroegere
vroegere
ook binnenlands
binnenlands meer
meersympathie
sympathieontstaan
ontstaan
(clan
voor
unitaire
Vlamingen nooit
vertellen hadden.
hadden.
unitaire dienst,
dienst, waar
waar de Vlamingen
nooit iets
lets te vertellen
A.D.
A. D.

GABRIEL
MARCEL
TACHTIG
GABRIEL MARCEL
TACHTIG
In
grote Franse
Franse (denker
denker en schrijver
sohrijver Gabriel
Gabriel
In oktober
oktober 1969
1969 werd
werd de grote
Marcel
huldezitting plaats
plaats te
te
Marcel tachtig.
tachtig. Op
Op 27
27 maart
maart had
had reeds
reeds een huldezitting
Parijs
voorzitterschap van
Edmond Michelet.
Michelet. Voerden
Voerden het
het
Parijs onder
onder voorzitterschap
van Edmond
woo~d
Mevr. M.-M.
M.-M. Davy,
Tillette, J.
J. (de
de Bourbon-Busset,
Bourbon-Busset, Henri
Henri
woord :: Mevr.
Davy, P.
P. Tillette,
Couhier,
tenslotte Gabriel
Gabriel Marcel
Marcel zelf.
zelf.
Couhier, P.-H.
P.-H. Simon,
Simon, en
en tenslotte
Vóór
weken ward
werd them,
'hem, door Prins
Prins Bernard,
Bernard, de
de Erasmusprijs
Erasmusprijs
Voor enkele waken
toegekend,
voordien te
beurt gevallen
gevallen was
was aan
aan Romano
Romano
toegekend, die
die voordien
te beurt
Guardini,
Guardini, Kokosc'hka
Kokoschka e.a.
A.S.
A. S.

KUNSTMARKT
ORIËNTERING
KUNSTMARKT KEULEN:
KEULEN : EENZIJDIGE
EENZIJDIGE ORIENTERING
Voor
weede maal
maal werd
werd in
in Keulen
Keulen een
een kunstmarkt
kunstmarkt van
van de
de
Voor de
de tweede
moderne
gelijklopend hie~mee
in het
het
moderne kunst
kunst gehouden
gehouden en
en gelijklopend
hiermee had
had in
Kunstverein
tot DusselDüsselKunstvereineen
een tentoonstelling
tentoonstelling pla~ts.
plaats. In
In tegenstelling
tegenstelling tot
dorf
is de
dekunstmarkt
kunstmarkt van
van Keulen,
Keulen, evenals
evenals ideze
deze van
van
dorf Prospect
Prospect 69,
69, is
Brussel,
in de
deLouisagalerij
Louisagalerij plaatshad,
plaatshad, 'afgestemd
op ververBrussel, die
die zopas in
afgestemd op
koopbare
kunstvoorwerpen. Dit
trouwens normaal,
normaal, vermits
vermits het
het
koopbare kunstvoorwerpen.
Dit is
is trouwens
in
Keulen en
Brussel gaat
gaat om
om eon
een 'markt'
'markt' en
en in
in Dusseldorf
Düsseldorf om
om
in Keulen
en Brussel
een show
show van
van de
deavantgardegaleriedn,
avantgardegalerieën, ingericht
ingericht door een
een museum.
museum.
Düsseldorf
Keulen hebben
iets (gemeen
'gemeen en
en Brussel
Brussel
Dusseldorfen
en Keulen
hebben echter
echter iets
blijkt
missen. Dusseldorf
Düsseldorf
blijktde
de aansluiting
aansluiting met
met sommige
sommige stromingen
stromingen te
te missen.
en
Keulen zijn
zijn stork
sterk gericht
gericht op
op de
denieuwe
nieuweAmerikaanse
Amerikaanse kunst,
kunst,
en Keulen
met kunst
uituitScandinavië
schijnt
aangevu,ld
aangevuld %met
kunst
Scandinaviaen
enNederland.
Nederland. Brussel
Brussel schijnt
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die stromingen
niet te
te kennen
die
stromingen niet
kennen en
en de
deactuele
actuelekunst
kunstmoet
moetblijkbaar
blijkbaar
nog altijd
komen. Parijs
Parijs is lang
nog
altijd uit
uit Parijs
Parijs komen.
lang het
het wereldmekka
wereldmekka van
van de
de
kunst geweest,
geweest, maar
maar men
men kan
kan toch
toch niet
dat In
in de
kunst
niet ontkennen,
ontkennen, dat
de
jongste evolutie
jongste
evolutie heel wat
wat uit
uit de
deU.S.A.
U.S.A.gekomen
gekomenis.is.InInFrankrijk
Frankrijk
lijkt men
men dit
lijkt
dit liever
liever te
te verzwijgen.
verzwijgen. In
In het
hetvorig
vorignummer
nummer van
van
'Vlaanderen'werd
werderernog
nog op
op gewezen,
'Vlaanderen'
gewezen, dat
dat in
in de
degrote
g~oteInternainternationale show,
show,die
die voor
voor de
de eerste
tionale
eerste maal
maal in
in het
het raam
raam van
van het
het
Festival van
Festival
van Avignon
Avignon werd
werd Ingericht,
Ingericht, de
de Amerikanen
Amerikanen praktisch
praktisch ontontbraken. Daarentegen
Daarentegenhad
had men
men wel
wel kunstenaars
van achter
braken.
kunstenaars van
achter het
het
ljzeren gordijn
Ijzeren
gordijn ingehaald.
ingehaald.
Duitslandschijnt
schijnteenzelfde
eenzelfdeeenzijdige
eenzijdigeweg
weg op
op te gaan,
Duitsland
gaan, maar
maar in
in de
andere richting.
Men geeft
geeft de indruk
andere
richting. Men
indruk de Franse
Franse moderne
moderne kunst
kunst (en
(en
iiberhauptdeze
deze van
van Oost-Europa)
liever te
te vergeten
überhaupt
Oost-Europa) liever
vergeten om
om bijna
bijna
exciusief Amerikaanse
to lanceren.
exclusief
Amerikaanse kunstenaars
kunstenaars te
lanceren. Daarnaast
Daarnaast heeft
heeft
men
echter ook
ook aandacht
aandacht voor
voor kunst
kunst uit
uit Scandinavia
Scandinavië en
en vooral
vooral
men echter
uit Nederland.
Nederland. Zo
Zo gaf
gaf de
uit
de in
in het
hetvoorjaar
voorjaar gehouden
gehoudententoonstelling
tentoonstelling
'Junge Kunst
69' in
'Junge
Kunst 69'
In het
het KA.
KA. DE.
DE. WE-gebouw
WE-gebouw te Berlijn,
Berlijn, een overoverwicht
van Jonge Nederlanders
Nederlanders to
te zien.
zien. Maar
Maar Nederland
Nederland en ScandiScandiwicht van
navia zijn
zijn precies
precies dié
die landen,
die ook
navië
landen, die
ook breed
breed openstaan
openstaan voor
voor de
de
nieuwe Amerikaanse
Amerikaanse kunst.
kunst. (Zovele jaren
jaren na
na Eindhoven
Eindhoven en
en AmsterAmsterdam
in het
het Paleis
Paleis voor
voor Schone
Schone Kunsten
Kunsten te
te Brussel
Brussel eindelijk
eindelijk een
een
dam is in
overzichtstentoonstelling
nieuwe Amerikaanse
Amerikaanse kunst
kunst gegeoverzichtstentoonstellingvan
vande
de nieuwe
opend.
Op deze
deze manifestatie
manifestatie komen
komen we
we in
in het
hetvolgend
vol'gendnummer
nummer
opend. Op
uitvoerig terug).
terug).
A. D.

PROSPECT 69
PROSPECT
69DUSSELDORF
DÜSSELDORF
In
in oktober
oktober Prospect
Prospect 69
69 plaats,
plaats, een
een'Internationale
'Internationale
In Düsseldorf
Dusseldorf had
had in
Vorschau auf
auf die Kunst
Vorschau
Kunst in
in den
den Galerien
Galerien der
derAvantgarde'.
Avantga~de'. GaleGalerieën
uit Los
Los Angeles,
Angeles, Amsterdam,
Amsterdam, Rome,
Rome, New
NewYork,
Vork, Bern,
Bern, Parijs,
Parijs,
rieen uit
Milaan,
Madrid, Torino
namen
Milaan, Madrid,
Torino en
en Antwerpen
Antwerpen (Wide
(Wide White
White Space) namen
eraan
deel, evenals
evenals een
een aantal
aantal kunstenaars,
kunstenaars, die door
door het
het keuzekeuzeeraan deel,
comité werden
we~den uitgenodigd
uitgenodigd en
die niet
niet door
door galerieen
galerieën vertegenvertegencomite
en die
woo~digd
waren. Het
uit J. L.
L. de
deCastellejo
Castellejo
woordigd waren.
Het keuzecomité
keuzecomite bestond
bestond uit
uit
Bonn, M.
M. Claura
Claura uit
Parijs, E.
Develing uit
Den Haag,
Haag, J.
J.
uit Bonn,
uit Parijs,
E. Develing
uit Den
Reicha~dt uit
uit Londen,
Londen, H.
uit Bern,
Bern, M.
M. Visser
Visser uit
uit Bergeyk
Bergeyk
Reichardt
H. Szeemann uit
P. Wember
Wember uit
uit Krefeld.
Krefeld. De
De organisatie
organisatie berustte
berustte bij
bij K.
K. Fischer
Fischer
en P.
(Düsseldorf) en
en H.
H. Strelow
Strelow (New
(NewYork).
Vork).
(Dusseldorf)
bij elkaar
elkaar dus heel wat.
wat. Veel
Veel nieuws
nieuws was
was er
er nochtans
nochtans niet
niet to
te
Alles bij
zien, omdat
omdat alles
alles wat
wat de
de avantgarde
avantgarde te
te bieden
bieden heeft
heeft reeds
reeds bij
bij
zien,
andere gelegenheden
gelegenheden werd
werd getoond.
getoond. Een
Een lege
lege kamer
kamer met
met in
in het
het
andere
midden ervan
ervan een telexmachine
telexmachine in
in werking,
werking, die
dievoortdurend
voortdurend de
de
midden
volgetikte
afrolt,die
die vormeloos
vormeloos op
op een
volgetikte bladzijden
bladzijden afrolt,
een hoop
hoopvallen.
vallen.
andere kamer
kamer met
met een
een ouderwetse
ouderwetse vliegenvanger.
vliegenvanger. Een
Een kamer
kamer
Een andere
Een
met een
een wit
wit projectiescherm
projectiescherm tegen
tegen een
een wand
wandofwel
ofwelmet
metvertikale
vertikale
met
dwarsstrepen
muur. Een
Een kamer
kamer vol
vol wanorde,
wanorde, waar
waar het
het gegedwarsstrepen op
op de muur.
reedschap als het
het ware
ware gezaaid
gezaaid is
is en
ende
dechaos
chaosmoet
moetuitbeelden.
uitbeelden.
reedschap
Kortom:: situatiekunst,
meer zo
zo nieuw
nieuw is.
is.
Kortom
situatiekunst,die
'dievoor
voorinsiders
insiders toch
toch niet meer
Daarnaast tref
tref je bladen
bladen vol
vol wiskundige
wiskundige formules
formules aan
aan of
ofbladen
bladenvol
vol
Daarnaast
met de
deverkiezingsuitslagen
verkiezingsuitslagen van
van de
deBundestag.
Bundes,tag.Ook
Ookminimal
minimal
cijfers met
art; ook
ook 'empreintes
'empreintes d'un
d'un pinceau
pinceau no
na 50
50 repetees
répétées a àintervalles
intervalles
art;
reguliers', zoals
Toroni ons
dat vlijtig
vlijtig op
op doek
doekoverbrengt;
overbrengt; ook
ook
reguliers',
zoals Toroni
ons dat
silhouetten, die
die aan
aanAmerikaanse
Amerikaanse popgrafiek
popgrafiek herinneren;
herinneren; maar
maar
silhouetten,
minder creatieve
creatieve Bingen,
dingen, waarmee
waarmee de toeschouwer
toeschouwer kan
kan spelen.
spelen.
minder
Er is zelfs
zelfs de
debelichaming
belichaming van
van de
deuiterste
uitersteabstractie
abstractie:
beeldende
Er
: beeldende
kunst die niet
niet zichtbaar
zichtbaar kan
kan waargenomen
waargenomen worden.
worden. Het
Het was de
de
kunst
bijdrage van
van Robert
Robert Barry
Barry:: niet zichtbaar
zichtbaar op
op de
detentoonstelling,
tentoonstelling,
bijdrage
maar te vinden
vinden in
in de catalogus
catalogus en
en wel
wel in
in dezer
dezervoege
voege:
maar
:
Robert Barry
Barry
Questione·r : What
What is
your piece for
for Prospect
Prospect 69
69??
Questioner
is your
Robert Barry:
of the
the ideas
ideas that
thatpeople
peoplewill
will
Robert
Barry :The
Thepiece
piece consists
consists of
from reading
reading this
thisinterview.
interview.
have from
this piece
piece be
be shown
shown?
Q. :: Can
Can this
Q.
?
R.B.:: No,
but language
language can
be used
used totoindicate
indicatethe
thesituation
situation inin
R.B.
No, but
can be
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which
For me,
me, art
art isisabout
aboutmaking
making art,
art, not
not about
about
which the
the art
art exists.
exists. For
someone
being aware
aware of it.
it.
someone being

Galerieën
avantgarde ?
Galerieen van
van de avantgarde
Daarmee
absolute nulpunt
nulpunt van
van de
de beeldende
beeldende
Daarmeezijn
zijnwij
wij aan
aan het
het absolute
(=
visuele) kunst,
kunst, maar
maar daarmee
daarmee groeit
groeit eigenlijk
eigenlijk ook
ook een
een propro(= visuele)
bleem,
gesteld is,
is, doch
docheen
eenrealiteit
realiteit wordt
wo~dt:: het
het
bloom, dat
niet scherp
scherp gesteld
,dat niet
bestaan
van de
de kunstgalerieen.
kunstgalerieën. Geert
Geert Bekaert
Bekaert heeft
heeft het
het proprobestaan zelf
zelf van
bleem
in aflevering
aflevering 29
29 van
van K.
K. &
& C.
C. 1969.
1969.
bleem gesteld
gesteld in
De
kunstgalerieën, die avantgarde-kunst
avantgarde-kunst van
van dergelijk
dergelijk .gehalte
·gehalte
De kunstgalerieen,
onverkoopbaredingen
dingen(situatiekunst).
(situatiekunst).
brengen,
ei'genlijk onverkoopbare
brengen, exposeren eigenlijk
Daarmee
zezehun
bestaan, vermits
vermits ze
alleen
Daarmeeondermijnen
ondermijnen
hun ei'gen
eigen bestaan,
ze alleen
gegaan
kunnen
kunnen leven
leven van
van handel
handeden
en winst.
winst. Het
Het is
is allemaal
allemaal nog
nog goed
good gegaan
op-, poppop- en andere
andere kunst
kunst tentoongesteld
tentoongesteld werd,
we~d, die
iels
zolang
zolang er
er op-,
die iets
wezenlijks
ui,teindelijk toch een
een koper
koper vond,
vond, maar
maar wat
wat met
met
wezenlijks bezaten
bezat en uiteindelijk
sommige
van minimal-art
minimal-art en
en vooral
vooral van
vansituatiekunst
situatiekunst ??
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wijzen, die 'de kerkbouw van de toekomst zal moeten betreden.
Schlombs zelf oordeelt dat, hoe ook, het steeds 'kerken' zullen zijn,
die men zal dienen te bouwen, onderscheiden van profane gebouwen en toch, als 'helm' van de gemeente, ook voor niet-zuiversakrale doeleinden bruikbaar.
Prof. Theodor Schnitzler onderzocht de theologische en historische
grondslagen van de kerkbouw. Het klassieke kerkgebouw is gegroeid uit een middeleeuwse anti-ariaanse instelling, die de Christusfiguur accentueerde en het sakrale ongenaakbaar maakte.
Heden zal de 'ontmythologiserings-theologie' (in ariaanse zin) ook
op de conceptie van het kerkgebouw gaan inwerken, zodat het
dreigt gedesakraliseerd te worden : het Iaat ons alleen in onze
menselijke naaktheid en eenzaamheid. Het komt er dus op aan
het evenwicht te bewaren.
Alfons Leiti besprak de humane aspecten van het kerkenbouwbedrijf;
tegenwoordig is daar heel wat gekheid mee gemoeid, althans in
de ogen van een oud man, die vaor alles gezond verstand op prijs
stelt. Het is God niet die een cultusgebouw nodig heeft, maar de
mens; het moet aan humane eisen voldoen; ontsakralisering is
ontmenselijking van het gebouw. De dag waarop het kerkgebouw
geen plaats van stilte meer zal zijn, zullen de urbanisten verplicht
zijn iets anders te voorzien als plaats van bezinning en meditatie
voor de grootstadsmens.
Kard. Haffner beklemtoonde in zijn slotrede dat de na-conciliaire
kerk een kerk van armoede moet zijn, maar geen zielloze en kunstloze kerk. Overigens verklaarde hij dat Duitsland nog nooit in de
geschiedenis procentueel minder van zijn jaarlijks inkomen aan
het godsdienstig gebouw spendeerde, dan het geval is in onze
welvaartmaatschappij, nl. iets meer dan 1/30 van wat aan alcohol
en tabak uitgegeven wordt.

A. S.

HEDENDAAGSE INDISCHE BEELDENDE KUNST
Bij het verschijnen van het boek 'Contemporary Indian Art', door
P. R. Ramachandra Rao
Het verschijnen van ons nummer, gewijd aan India ('Vlaanderen'
nr. 94, juli-oogst 1967) werkt blijkbaar nog steeds na en dezer
dagen werd ons het bovenvermelde boek ter recensie toegezonden
door de auteur. Al bij het doorbiaderen ervan — het grootste
deel van het werk bestaat uit zeer mooie kleur- en zwartwitreorodukties — was het ons opgevallen hoe weinig 'Indisch' ide schilderen beeldhouwkunst vandaaq de daq in India aetint is. Als men
alleen maar het beeldmateriaal neemt, dan kan men er evennoed
de naam van geliik welk Westers land boven olaatsen. On het
eerste gezicht is dit wel verrassend; de hedendaanse Indische
muziek b.v. — die momenteel zeer in trek schiint te ziin in het
Westen bezit alle mogelijke Indische tinten en wortelt nog
steeds in een ver verleden.
Wat de beeldende kunsten betreft. maakt de auteur van 'Contemporary Indian Art' al in ziin inleidinq duideliik dat zit helemaal
niet wortelen in de historische Indische traditie. De traditionele
schilderkunst was omstreeks 1850 volkomen dood, de beeldhouwkunst hield op een levende kunst te zijn omdat zij al to tang
misbruikt geworden was. Kwam dan de Britse overheersing :
volkeren met een andere ethiek en een andere benaderinci van
de beeldende kunsten vestigden zich in India en dit felt trok een
onuitwisbaar spoor tdoorheen de Indische kunstgeschiedenis. De
Indier bleef niet lancer qeboraen en verboraen in tradities van
lwen leerde schilderen in Pariis en Londen. keerde terug naar
ziin land en droeq hetaeen hii gezien en ervaren had, verder uit.
Loqischer kan het in feite niet.
Was dit een pluspunt ? Wellicht wel, omdat de beeldende kunsten
opnieuw tot leven gebracht werden. Maar als men in hun geheel —
en het boek, .dat hier onze aandacht gaande houdt, laat dit toch toe

— de zaken even van nabij bekijkt, dan is het toch ergens te betreuren, dat de rijke traditie van India tenslotte zo weinig inspirerend en bezielend inwerkt op de moderne Indiase schilders en
beeldhouwers.
Misschien hebben snobisme en gesofistikeerde ideeen, manierisme
en onkunde de kunstenaar momenteel zo ver gebracht, dat hij het
verleden niet eens meer aankan, of dan toch datgene uit het verleden, dat ons rijker en beter zou moeten en kunnen maken.
In die zin is 'Contemporary Indian Art' meteen ook verhelderend.
Voegen wij hier nog aan toe, dat de auteur zeer overzichtelijk te
werk is gegaan en dat het boek royaal werd uitgegeven, in eigen
beheer (adres : Moosaram Bagh, Hyderabad-36, India).

Julien Van Remoortere
P.R. Ramachandra Rao : Contemporary Indian Art, 22 x 29 cm., 50 pag. tekst,
74 pag. illustraties (ongeveer de helft in kleur), in eigen beheer, oplage :
1.000 ex., prijs : 21, 1969.

VLAAMSE LITERATUUR IN DUITSLAND
„Hoe is het mogelijk dat een klelne literatuur, zoals by. de Vlaamse,
er toch in slaagt vaste voet te krijgen in een groot taalgebied,
zoals het Duitse ?"
Dit thema werd door de Duitse letterkundige en vertaler Georg
Hermanowski behandeld op de jaarvergadering van de 'Kunstlergilde Esslingen' te Massen bij Unna (Westfalen). Georg Hermanowski, die op uitnodiging van de Sozial-Minister van NoordrijnIand-Westfalen sprak voor deze kunstenaarsvereniging — de grootste van West-Duitsland — wees op de grote verdiensten die figuren
als Melchior von Diepenbrock en Hoffman von Fallersleben —
overigens nu juist 125 jaar geleden — in dit verband hadden.
Het was immers Melchior von Diepenbrock die in 1845 voor de
Duitse versie van 'drie novellen van Hendrik Conscience zorgde.
In Breslau verschenen ze destijds reeds onder de titel 'Vlamisches
Stilleben'.
Later konden figuren als Maurits Roelants, Marcel Mafthils, Johan
Daisne en Maurice Gilliams in Duitsland dan ook vlotter geintroduceerd worden. Intussen ziin auteurs als Ward Ruvslinck,
Jos Vandeloo en vooral No Michiels, van wie in december 1969
ide Duitse versie van 'Orchis militaris' bij Suhrkamp zal verschijnen,
nog lang niet uitgeschreven.
In Massen werd de voordracht van Georg Hermanowski onmiddellijk gevolgd door een uitvoeriq debat. Gezien de uitzonderliike
belangstelling, besloot de Sozial-Minister van Noordriinland-Westfalen tiidens de komende herfst opnieuw Georg Hermanowski uit
te nodigen te Massen, voor een aanvullend gesprek. Georg Hermanowski werd gevraagd bij die gelegenheid te snreken over de
invloed van Etere Hoffmann op Vlaanderen, terwiil ook een referaat
voorzien is over de betekenis van het werk van James Ensor,
die trouwens de Iaatste maanden in diverse Duitse steden met
herhaalde tentoonstellingen bedacht werd.

Jef Van Bergen, Bensberg

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN
Duitsland
Nationalgalerie, Berliin : J. M. Whistler (tot 25/11).
Galerie Nierendorf, Berlijn : Christian Rolfs (tot 3/12).
Osthaus-Museum, Hagen : Duitse affiches 1910-14 (tot 7/12).
Stedel. museum, Monchen-Gladbach : Zeit ohne Zeit (tot 17/11).

Engeland
Queens Gallery, Buckingham Pal. : L. da Vinci.
Royal Academy, Piccadilly : Franse schilderkunst sedert 1900
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(tot 30/11).
Victoria a. Albert Museum : Berlioz en de romantiek (tot 14/12).
Frankrijk
Grand Palais, Parijs : Napoleon (tot 2/12).
Muse() d'art modern Parijs : Internat. Biennale van de jonge kunstenaars (tot 3/11) - Vieira da Silva (tot 10/11).
Galerie 141aeght, Rue de Teheran, Parijs : Tapies, Cesar, Daum.
L'Orangerie : Giacometti (tot 12/1).
Italia
Palazzo Bianco, Genua : Genuese schilderkunst in 17e en 18e eeuw
(tot 10/11).
Nederland
De Krabbedans, Wa! 2A, Eindhoven: Jonge Antwerpse en Limburgse
kunstenaars (org. door CVKV-Antwerpen en Limburg) (tot 10111).
Rijksmuseum, A'dam : Rembrandt (tot 9/12).
Sted. Museum, A'dam : Alexander Calder (tot 17/11).
Toneelmuseum, Herengracht : Minitheaters (tot 4/1),
van Abbemuseum, Eindhoven : Pierre Manzoni (tot 9/11).
De Hallen, Haarlem : Moderne Italiaanse kunst (tot 1/12).
Museum Boymans, R'dam : Erasmus (tot 23/11).
Centraal Museum, Agnittenstraat., Utrecht : Nederlandse Beeldhouwkunst.
Museum Fodor, A'dam : 20°-eeuwse klassieken.
Zwitserland
F. Hand,schin Galerie, Basel : Dan. Spoerri.
Galerie im Erker, St. Gallen : Martin Heidegger en Ed. Chillida
(tot 15/11).

Op korte golf
— Het dierenverhaal 'Eendracht te Soerabaja' van Marc Aertsen
werd op 20 augustus door B.R.T.-1 geprogrammeerd.
— Van Roger Arteel verschenen in tijdschriften en brochures bijdragen over de toneelauteurs Pierre Barillet, Hugo Claus, Pieter
De Prins, Jean-Pierre Grady, Peter Han , dke (in het Duits), Gert
Hofmann, Leo Lenz, Thornton Wilder en Tennessee Williams.

,

— Op 18 oktober werd de nieuwe Galerij 'Vandenboom', Boekenberglei, 268, Deurne-Zuid (Antwerpen), geopend met een tentoonstelling van werken van Stan Baele (tot 12 november) ; kunstcriticus Turkry leidde deze expositie in. Van 15 november tot 10
december volgt 'clan een tentoonstelling Etienne Le Compte en van
13 , december tot 7 januari een eindejaarsexpositie met werken van
Baele, De Vries, Dolphyn, Le Compte, Lewi, Milota, Roelants, e.a.
— Van 28 september tot 15 oktober stelde Rachel Baes haar
werken tentoon in galerij Waumans te St.-Niklaas.
— Aan graficus Martin R. Bayens werd door die 'Bladen voor
grafiek' een nummer gewijd, , ingeleid door Gerard Gaudaen.
Martin R. Bayens behaalde een medaille in de 4de internationale
ibiennale van Malbork (Polen) en werd laureaat 1969 van de Deleuprijs (Gent). Hartelijkste fel , icitaties I
Bij de Standaard-Uitgeverij te Antwerpen verschenen in de
'Zegelvikings-reeks' twee historische verhalen voor de jeugd van
Johan Ballegeer : 'Carausius' en 'De Scheepsjongens van de
Keyserinne'.
— Van 15 tot en met 30 november iexposeert Etienne Bauwens in
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de raadskelder van het Belfort te Aalst, en van 19 tot en met 31
'december in C.A.W., Meir, 75, te Antwerpen.
— Achiel Backers nam 'deel aan het 11de kunstsalon van 'Horizont',
dot op 11, 12 en 13 oktober plaats vond in het 'Gildenhuis' to
Malderen.
Gedurende de weekeinden van september, exposeerde Jean-Guy
Beernaert in galerij Artepik te Lichtaart.
— Van 1 tot 16 november stelt Alfons Blomme tentoon in galerij
Britannique te leper.
Te ,De Haan-aan-Zee zal een soort cultureel centrum gebouwd worden, dank zij ,de zorgen en het mecenaat van kunstschilder Alfons
Blomme. Het gebouw zal drie verdiepingen tellen. De benedenverdieping zal voorbehouden blijven aan jonge kunstenaars, die er
gratis zullen mogen exposeren. Tevens krijgen ze er gratis woonst.
De eerste verdieping wordt het Blomme-museum, met een oppervlakte van 300 m 2. Er zal geen enkel werk van Blomme uit het
museum mogen verkocht warden. De bovenverdieping zal als
concertzaal voor klassieke muziek ingericht worden. Tevens zullen
er voordrachten kunnen gegeven worden en zal men er de ,dienst
voor toerisme en vreemdelingenverkeer in onder brengen. Tot
aan zijn afsterven blijft Alfons Blomme uitbater en organisator van
het complex. Achteraf wordt alles eigendom van de gemeente.
— Ter gelegenheid van .de Belfortfeesten te Lier, werd op 21 september de cantate 'Onze Torens' van Fr. Boogaerts uitgevoerd.
— Van 18 oktober tot 6 november exposeert Renaat Bosschaert
in de Korrekelder to Brugge.
— 'Het andere !even', een nieuwe roman van Paul Brondeel verscheen voor kart bij de Standaard-Uitgeverij te Antwerpen.
- Nini Bulterys werd bevorderd tot adjunct-lerares harmonie aan
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Zij werd
tevens met een cursus fuga aan het Lemmensinstituut te Leuven
ibelast. Op 12 november heeft de creatie plaats van haar 'Trio voor
piano, viool en cello' door het trio Bell'Arte (Middagconcerten te
Brussel); , deze compositie werd bekroond met de tweejaarlijkse
prijs voor compositie E. Dochaerd. Tenslotte word haar symfonie
uitgevoerd door de Zwitserse radio.
- Onder de titel 'Blijdschap is een boom' wijd ,de de Vlaamse t.v.
op 12 oktober een podzieprogramma aan het werk van Pieter Geert
Buckinx, die geInterviewd werd en uit wiens oeuvre een 11-tal
gedichten werden voorgedragen.
— Andre Bulthe (atelier 'Hoge zit', Zuidstraat, 70, Veurne), die met
drie werken meedingt aan de '20e Grand Prix International de Peinture de Deauville' komt in finale met zijn doek 'Noir et blanc'. Twee
andere werken 'Barbara' en 'De Opstandige' werden weerhouden
om tentoongesteld to warden. Van 4 tot 13 oktober exposeerde
Andre Bulthe in ,het Stadhuis to Diksmuide. Jan D'Haese verzorgde
de inleiding. De dichters Karel De Kandelaere en Fernand Florizoone droegen voor uit eigen werk.
- Toneelkring 'St.-Rembert' uit Torhout geeft een aantal opvoeringen van 'Yerma' van F.G. Lorca, in regie van Guido Cafmeyer.
Op 19 november wordt gespeeld voor de jury van het Kon. Landjuweel, dat idit jaar to Torhout in de zaal 'Ons Huis' plaatsvindt.
— Bij 'de n.v. Roularta to Roeselare verscheen van R.C. Gitsberg
, de ihistorische roman 'Het verdwenen landgoed van de Stevenisten'.
— Fritz Cells idirigeert in de Vlaamse Opera to Antwerpen de
heropvaering van een lang vergeten work van Jan Blockx : 'Liefdefled'.

,

— Composities van Ivo Ceulemans werden op 21 augustus door
geprogrammeerd.
— Beeldhouwer Jef Claerhout uit Sijsele is terug uit Zuid-Afrika,
waar hij vooral kennis maakte ,met de negerkunst. Tot 5 oktober
exposeerde hij nieuw werk in zijn huis, Stationsstraat, 190.
— Tijdens de imaand september nam Frans Claes dee! aan de
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rode, die
werk van
van Crombé
gegroeid. Tevens
Tevens
Westenrode,
die uit
uit het work
Crombe zijn
zijn gegroeid.
werden twee
de schilder
schildervoorgesteld.
voorgesteld.
werden
twee boeken
boeken over de

Basiliek van
van Scherpenheuvel
Soherpenheuvel trad
trad de
de organist
organist Kamiel
-— In
In de Basiliek
D'Hooghe op,
tijdens een
een'in
'inmemoriam'-avond,
memoriam'-avond, ter
ter nagedachtenis
nagedaChtenis
op, tijdens
Kan. Jos
Vyverman.
Jos Vyverman.
Anto Diez stelt
- Anto
van 88 tot
tot 20
20november
november tentoon
tentoon in
in de
de galerij
galerij
stelt van
Lambermont
Lambermont te
to Brussel.

-— In
In restaurant
restaurant'Pits'
'Pits'te
te Zolder-Terlaenen
Zolder-Terlaenen exposeerde
exposeerde Paul
Paul Cremie,
van
tot en
en met
met 31
31 augustus,
augustus,schilderijen
schilderijenenenbeeldhouwwerken.
beeldhouwwerken.
van 16 tot

Pol Dombrecht
dehobo-partij
hobo-partij in
>in het
het Mozartconcert
Mozartconcert dat
dat
- Pol
Dombrecht speelde
speelde de
op
20 oogst
oogstdoor
doorB.R.T.-2
B.R.T.-2 word
werdgeprog,rammee~d.
een
op 20
geprogrammeerd. Het
Het was
was een
uitgesteld
van het
het Festival
Festival van
van Vlaanderen
Vlaanderen -- BasiliekconBasiliekconuitgesteld relais
relais van
certen
1969, waaraan
waaraan ook
ook het
het Westvlaams
Westvlaams Orkest,
Orkest, o.l.v.
o.l.v. Dirk
certen 1969,
Varendonck, zijn
medewerking verleende.
verleende.
zijn medewerking

-— Van
Van 11 tot
tot 17
17 september
september stelde
stelde Nelly
Nelly De
Bock-Windels haar
De Bock-Windels
,Naar
schilderijen
de nieuwe
nieuwetentoonstellingsgalerij
tentoonstellingsgalerij van
van het
het
schilderijententoon
tentoon in
in de
Cultureel
Centrum, Hazelaarstraat,
Hazelaarstraat, toteKortrijk.
Kortrijk.
Cultureel Centrum,

Chris Dubois
-— Chris
Dubois we~d
bekroond met de
2de prijs
prijs in
in een
eenInterInterword bekroond
,de 2de
nationale
beiaard compositiewedstrijd te Eindhoven.
Eindhoven. Doze
Deze wedstrijd
wedstrijd
nationale beiaardcompositiewedstrijd
werd
uitge,sohreven door
doorhet
,het'Philips-Ontspanningscentrum'.
'Philips-Ontspanningscentrum'.
word uitgeschreven

-— Van
met 17
17 augustus
augustus exposeerde
exposeerde Paul
Bruyne
Van 44 juli
juli tot
tot en
en met
Paul De Bruyne
beeldende
keramiek in
de Burgerzaal
Burgerzaal van
van het
hetStadhuis
Stadhuis teteHu1st
Hulst
beeldende keramiek
in de
(Nederland).
februari 1970
1970 stelt
stelt Paul
Bruyne tentoon
(Nederland). Tot
Tot einde
einde februari
Paul De Bruyne
lin
Engelse stad
stadBirmingham.
Birmingham.
tin de
de Engelse

Gaston Durnez presenteerde
-— Gaston
23 september,
september, in
in 'Vergeet
'Vergeet niet
niet
presenteerde op 23
te lezen'
lezen' een
eenprogramma
programmaover
over
'Kolderliteratuur ininVlaanderen',
Vlaanderen',
'Kolderliteratuur
waarin
werk van
van Jos
Ghysen, Louis
Louis Verbeeck
Verbeeck en Herman
waarin work
Jos Ghysen,
Herman De
Coninck we~d
werd voorgesteld.
Gaston
Gaston Durnez,
Durnez, Jos
Jos Ghysen,
Ghysen, Gerard
Gerard Vermeerseh,
Vermeersch, Julien
Julien Van
Van Remoortere, Piet Theys
moortere,
Theys en Niki Bovendaerde
Bovendaerde traden
oktober op
traden op
op 4 oktober
te Menen
Menen met
met het
het programma
programma 'Met
'Met een Muze
Muze op schoot'.
sohoot'.

-— Jan
Jan Decadt,
Decadt, idirecteur
directeur van
de muziekacademie
muziekacademie 'Peter
'Peter Benoit'
Benoit' te
van de
Harelbeke
voorzitter van
van de
deculturele
culturele
Harelbekewerd
werd verkozen
verkozen tot
tot eerste voorzitter
,raad
aldaar.
mad aldaar.
op 22
22 augustus
augustusdoor
doorB.R.T.-2
B.R.T.-2
Composities van Jan
Jan Decadt werden
werden op
geprogrammeerd.
- Van
Van 30
11 september
september stelde
stelde Maurice
C/ercq teke—
Maurice De Clercq
30 oog.st
oogst tot
tot 11
ningen
tentoon in
in galerij
galerijOranje
Oranje te
teGent.
Gent.
ningen en
en etsen tentoon
-— Het
Brugs Koperensemble
Koperensemble o.l.v.
o.l.v. Emie/
Decloedt concerteerde
Het Brugs
Emiel Decloedt
op 29
29 augustus
augustus en
en 99september
septembervoor
voorB.R.T.-2
B.R.T.-2en
enB.R.T.-1.
B.R.T.-1.
tot 22
22 november
november exposeert
exposeert Gilbert
Cock in
galerij
-— Van
Van 88 tot
Gilbert De
De Cock
in galerij
An-Hyp tete Kortrijk.
27 oktober,
oktober, stelde
steldeihij
hij
An-Hyp
Kortrijk.Voorheen,
Voorheen,van
van 16
16 tot
tot 27
tentoon in
in galerij
galerij Ado
Ado te Mechelen.
Mechelen.
tentoon
- Tot
augustus exposeerden J.
De Cort,
Cort, Pierre
Pierre en Ria
Hendrix
—
Tot 77 augustus
J. De
Ria Hendrix
in
zaal Gemeentekrediet
Gemeentekrediet te
teAntwerpen.
Antwerpen.
in de zaal
-— Naar
afsterven van
van Stijn
Streuve/s programStijn Streuvels
Naar aanleiding
aanleiding van
van het afsterven
meerde
Vlaamse t.V.
21 oogst
oogst'Langs
'Langs Streuvels
Streuvels wegen',
wegen', een
een
meerde de
de Vlaamse
t.v. op 21
,gelegenheidsprogramma
van a.m.
o.m. André
Andre Degelegenheidsprogrammamet
met getuigenissen
getuigenissen van
medts, Antoon
Plaetse en Albert Westerlinck.
Westerlinek. De
samenmedts,
Antoon Vander
Vander Plaetse
De semenstelling
berustte bij
bij Joos
Florquin.
Joos Florquin.
stelling berustte
,

keuze en
en de
de presentatie
presentatie van
van het
het
André Demedts
Demedts verzorgde
Andre
verzorgde de
de keuze
programma
september door
de
programma'Poëzie
'Podzieininde
de schuur',
schuur', dat
dat op
op 7 september
door de
Vlaamse t.v.
werd uitgezonden
uitgezonden en
en dat
te Heist-aan-Zee
Heist-aan-Zee was
was
Vlaamse
t.v. word
, dat to
opgenomen. Zeegedichten
werden voorgedragen
voorgedragen door
doo'r Rita
Lommée
opgenomen.
Zeegedichten werden
Rita Lommee
en Julien
Van Herreweghen
Herreweghen interviewde
o.m.
Julien Schoenaerts.
Schoenaerts. Hubert Van
interviewde o.m.
'diChter Gust
Vermei/le.
Gust Vermeille.
de dichter
- Van
Van 31
januari tot
19 februari
februari 1970
1970 stelt
stelt Willem
Deneckere
—
31 januari
tot 19
Willem Deneckere
schilderijen,
zee~drukken tentoon
tentoon in
in de
deKorrekelder
Korrekelder
schilderijen, tekeningen
tekeningen en zeefdrukken
Brugge.
te Brugge.
-— Te
Zoersel in
in de
de gemeentesohool
gemeenteschool richtte
riohtte het
het Davidsfonds
Davidsfonds een
een
Te Zoersel
tentoonstelling in
in van Kempense
Kempensekunstenaars,
kunstenaars, waaraan
waaraan o.m.
o.m. Remi
tentoonstelling
Pil/ecyn en Renaat Veris
Veris deelnamen.
de Pillecyn
- Van
Van 66 tot
'Maria Rustoord'
—
tot 27
27 oktober
oktober exposeerde
exposeerde Mia Deprez in
in 'Maria
te lzegem.
Izegem.

-— In
door .de
,de Vereniging
Vereni'g'ing voor
voor het
het Museum
Museum van Hedendaagse
Hedendaagse
In de
de door
Kunst
uitgeschreven prijsvraag
prijsvraag voor
kunst - de
de
Kunstte
te Gent
Gent uitgeschreven
voor grafische
grafische kunst
Forumprijs
prijs toegekend
toegekend aan
aan Etienne
Forumprijs1969
1969- —werd
wordde
de eerste
eerste prijs
Elias voor
zeefdruk, getiteld
getiteld 'Hommage
'Hommage aan
Jan Dibbets'.
Dibbets'. De
De
voor een zeefdruk,
aan Jan
prijs
bedraagt 20.000
20.000 fr.
fr. Elias exposeert
10 november
november in
de
prijs bedraagt
exposeert tot
tot 10
in de
Utrechtse
Kring te Utrecht.
Utrecht.
Utrechtse Kring
-— Grafieker Nicky
Embrechts exposeerde
in oktober
oktober in
in de
de galerij
galerij
Nicky Embrechts
exposeerde in
'De
Pelicaen' te
te Duffel.
Duffel.
'De Pelicaen'
-— In
Gemeentelijk Domein
Assebroek exposeerde
exposeerde Marcel
In het
het Gemeentelijk
Domein te
to Assebroek
Eneman van
11 tot
tot 26
26 oktober
oktober zijn
zijn schilderijen.
sohilderijen. Lucien
van 11
Lucien Dendooven
leidde
in.
leidde in.
-— Van
oktober tot 44 november
november exposeert
exposeert Jan
Flameng in
Van 14
14 oktober
Jan Flameng
in de
galerij
'Kunst und
Antiquitäten Röttgen'
Godesberg.
galerij 'Kunst
and Antiquitaten
Rottgen' te
to Bad
Bad Godesberg.
-— Van
Van André
boek met tekeningen
tekeningen over
over
Andre Gailliaerde verscheen
verscheen een book
'Schoten,
gemeente'. Een
Een inleiding
inleiding in
in vier
vier talon,
talen, waarvan
waarvan
'Schoten, sohone
schone gemeente'.
de
geschreven word
werd door
door Bart
Mesotten, resuide Nederlandse
Nederlandse tekst
tekst geschreven
Bart Mesotten,
meert
merkwaardige 'geschiedenis
van dit
dit Kempisch
Kempisch
meert zeer
zeer gebald de
, de merkwaardige
geschiedenis van
dorp,
allure van
van een
een stad
stad ibegint
begint to
te krijgen.
krijgen. De
De 63
63
dorp, dat
dat thans
thans de
de allure
los op ,het
pentekeningen vormen
vormen echter
echter het
het hoofdhoofd, het papier
papier ,gegooide
gegooide pentekeningen
moment van dit
werk. Gailliaerde,
voortgaat met
met de
,dit work.
Gailliaerde, ,die
die nog
nog steeds voortgaat
verdwijnende
Sinjorenstad neer
schetsen,
verdwijnendemooie
mooie hoekjes
hoekjes van
van de Sinjorenstad
neer te
to schetsen,
schenkt
gelijkaardig cadeau
Schoten, de
de vroegere
vroegere
schenkt hier
flier een
een gelijkaardig
cadeau aan
aan Schoten,
'Campagne'
Antwerpse patriciërs.
beheer uituit'Campagne'van
vande
de Antwerpse
patriciers. In
In eigen
eigen beheer
gegeven door het
het Sint-Michielscollege
Sint-Michielscollege te
te Schoten.
Sohoten.
- Kunstschilder Maksetian Garbis
Garbis exposeerde
oktober in
in de
exposeerde tot
tot 10 oktober
Feestzaal
te Borgerhout.
Borgerhout.
Feestzaal to
Andre Gastmans
-— André
Gastmans en Jean-Marie
Legrand stelden
14
Jean-Marie Legrand
stelden van
van 66 tot 14
september
hun werken
werken tentoon
tentoon in
,in de
deSint-Martinushoeve
Sint-Martinushoeve to
te ZandZandseptember hun
vHet.
vliet.

bij de
deuitgeverij
uitgeverijVita
Vita te
teOudenaarde
Oudenaarde van
van Dirk
-— Zopas
Zopas verscheen bij
Desmadryl de
tweede
de tweed
e g gediohtenbundel
ed ch ten b u nd el ''Gensters
G en stersen
en verwonderin'g'.
verwondering'.

Grove misrekening',
misrekening', luisterspel
luisterspel van
van Fred
Germonprez, werd
-— 'De
'De Grove
Fred Germonprez,
word
op 77 oktober
oktober uitgezonden
uitgezonden op het
het 2de
2deprogramma
programma van
van de
deB.R.T.
B.R.T.
op
Bij
uitgeverij 'De
'De Clauwaert'
Clauwaert' verschijnt
verschijnt binnenkort
nieuwe
Bij de
de uitgeverij
binnenkort een
een nieuwe
roman
titel 'De
'Oe Magistraat'.
Magistraat'. Doze
Deze kan
kan bekomen
bekomen warden
worden
roman onder
ander de titel
door
storting van
Jr. op
op postrekening
postrekening 153.87
153.87 van de
de N.V.
N.V. KreKredoor starting
van 165 fr.
dietbank
rekening nr.
nr. 11.880,
11.880, met
met vermelding
vermelding 'Roman
'Roman
dietbank Heule
Heule voor rekening
van Fred Germonprez'.
Germonprez'.

-— Fred
De Swert
Swert verleende op
op 15
15oktober
oktoberzijn
zijn medewerking
medewerking aan
aan
Fred De
de podzie-avond
poëzie-avond in
in galerij
galerij 'Caryatide'
'Caryatide' te
te Brussel,
Brussel, waarop
waaropwerk
werkvan
van
de

Grassère exposeerde
19 oktober
oktober in
In
- Kunstschilder Gerard
Gerard Grassere
exposeerde tot
tot 19
kunsthandel
Utrecht en tot
tot 24
24oktober
oktober ininVyncke-Van
Vyncke-Van Eyck
Eyck
kunsthandelJas
Jas te Utrecht

Kuurne 'bekwam
'bekwam de iderde
derde prijs
prijs in
in 'de
de Interinter-— Andre
André De Roo
Roo uit
uit Kuurne
nationale
de uitgeverij
uitgeverij Houtland,
Houtland, voor
voor prentbriefprentbrief- en
en
nationale prijsvraag
prijsvraag van
van de
gelukwenskaarten.
Hartelijkste felicitaties
gelukwenskaarten. Hartelijkste
felicitates II
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-

te Gent.
Gent.
bij Desclee
DescléeDe
DeBrouwer
Brouwer de
de dichtdicht-— Van
Van Walter
Walter Haesaert verscheen bij
bundel
'Droevig feest'.
Een gesigneerd
gesigneerd en
engenummerd
genummerdexemplaar
exemplaar
bundel 'Droevig
feest'. Een
kan
door storting
storting van
van 60
60 fr.
fr. op
op p.r.
p.r. 53.28.63
53.28.63 van
van de
de
kan bekomen worden door
auteur, Kastanjelaan,
Kastanjelaan, 23,
23, Tielt.
Tielt.
auteur,
-— Op
11 september
september werd
werd door
door B.R.T.-1
B.R.T.-1 het
het luisterspel
luisterspel 'Wiegelied
'Wiegelied
Op 11
voor een
een onthoofde'
onthoofde' van
van Jorge
Jorge Diaz,
Diaz, in
in de
devertaling
vertaling van
van Paul
voor
Hardy,
uitgezonden.
tgezonden.
Hardy, ui
stelde van
Alex Hauman
Hauman stelde
van 12
12 tot
tot 15
15september
september
Kunstschilder Alex
tentoon
in de
de voordrachtzaal
voordrachtzaal 'Oud-gemeentehuis'
'Oud~gemeentehuis' te
te Niel.
Niel.
tentoon in
-— In
de galerij
·galerij 'De
'De Zware
Zware Panter'
Panter' teteAntwerpen
Antwerpen stelde
stelde Jos
In de
Hendrickx tentoon
tot 22
22 oktober.
oktober. De
De opening
opening werd
werd geleid
geleid
tentoon van
van 11
11 tot
Jef de
'doQr
de Belder.
BeIder.
idoor Jet
glazenier,
Kunstschilder Pierre
Hendrix en
en zijn
zijn dochter
dochter Ria, g,lazenler,
Pierre Hendrix
—
exposeerden van
van 11
11 tot
tot23
23oktober
oktoberininde
deV.T.B.-Hendrik
V.T.B.-Hendrik de
de BraeckeBraeck~
exposeerden
leerstudio
te Antwerpen.
Antwerpen. Inleider
Inleider was
was Juliaan
Haest, letterkundige.
Juliaan Haest,
leerstudio te

tember
oktober in
in Huize
Hu'ize Geertrui
Geertrui te
te Vlassenbroek.
Vlassenbroek. De
De opeopetember tot
tot 1 oktober
Jan D'Haese.
ningsrede werd
werd verzorgd door
door Jan
Roger van
-— Van
tot 21
21 september
september stelden
stelden Henk Morslnk
Mors/nk en Roger
van
Van 66 tot
in galerij
galerij 'Baert'
'Baërt' te
teLouvrange.
Louvrange.
BelIeghem
tentoon in
Belleghem tentoon
werden tijdens
tijdens het
het programma
programma:: 'De
'De
- Composities van Vic
Vic Nees werden
100
van B.R.T.-2'
B.R.T.-2' uitgezonden.
uitgezonden.
100 concerten van

van de
de plechtige
plechtigeopening
opening van
van het
hetCultureel
Cultureel
-— Ter
Ter gelegenheid
gelegenheid van
Marcel Notebaert,
Centrum
Kortrijk werd
retrospectieve Marcel
Notebaert, 20
Centrumte
te Kortrijk
werd een
een retrospectieve
jaar
Romeprijs, ingericht.
ingericht.
jaar Romeprijs,
-— Gilbert
van 8 tot
tot 12
12 november
november tentoon
tentoon in
in de zaal
zaal
Gilbert Osselaer stelt van
Ekeren. Van
28 december
houdt hij
kerst'De
Kroon' te
,december houdt
hij een kerst'De Kroon'
te Ekeren.
Van 20 tot 28
tentoonstelling
in de
de zaal
zaal'Roeland',
'Roeland',Berendrecht-Antwerpen.
Berendrecht-Antwerpen.
tentoonstelling in
stelde Beatrice Papeians
Papeians de Morchoven
-— Van
Van 20
20 tot
tot 29
29 september
september stelde
'Campo' te
te Antwerpen.
Antwerpen.
tentoon
in igalerij
·galerij 'Campo'
tentoon in

,

- Flor Peeters is naar
naar Engeland
Engeland vertrokken
vertrokken voor
nieuw orgelvoor een
een nieuw
concerttournee.
de
concerttournee.InInopdracht
opdrachtvan
vande
de Bank
Bank van
van Parijs
Parijs en
en van
van de
Peeters twee
twee langspeelplaten,
gewijd
Nederlanden
Nederlanden speelde Flor
Flor Peeters
langspeelplaten, gewijd
aan
orgelkunst in
Nederlanden, van
18de
aan de orgelkunst
in de
de Nederlanden,
van de
de 16de
16de tot
tot de 18de
uit van
van het
het gelijknamig
gelijknamig boek,
boek, dat
dat
eeuw.
Die platen
platen maken
maken deel
eeuw. Die
,deel uit
binnenkort
Mercatorfonds wordt
wordtuitgebracht.
uitgebracht.
binnenkort door
door het Mercatorfonds

- Juul Keppens
Keppens exposee·rde
van 6 tot
tot 21
21 september
september in
in de
de voorvoorexposeerde van
malige Sint-Nikolaaskerk
Sint-Nikolaaskerk van
van Neder-over-Heembeek.
Neder-over-Heembeek.

-— André
Penninck stelde
van 11
11 tot
tot 13
13oktober
oktober tentoon
tentoon in
in het
het
Andre Penninck
stelde van
Sint-Andries. Van
25 oktober
oktober
parochiaal
parochiaal centrum
centrum Sint-Baafs,
Sint-Baafs, te
te Sint-Andries.
Van 25
tot
november exposeerde hij
hij in
in het
hetConcertgebouw
Concertgebouw te
te Brugge.
Brugge.
tot 2 november

-— Willy
Lambrecht uit
Brugge, die reeds
reeds de
deKeaneprijs
Keaneprijsbekwam,
bekwam,
uit Brugge,
Willy Lambrecht
won de
de prijs
prijs van
van het
hetweekblad
weekblad 'Robbedoes'
'Robbedoes' (reis
(reisnaar
naarV.S.A.
V.S.A. en
en
won
Cape Kennedy).
Kennedy). Hartelijkste
Hartelijkste gelukwensen.
gelukwensen.

- Beiaardier Ghislain
op 21
21 en
en 28
28 september
september
Ghislain Pouseele verleende
verleende op
volksconcert, dat
dat door
doorB.R.T.-1
B.R.T.-1 werd
werd
zijn
medewerking aan
het volksconcert,
zijn medewerking
aan het
uitgezonden.

-— Theresa Lambrechts
Lambrechts stelt van 18
18 oktober
oktober tot
tot 22 november
november tentoon
tentoon
in
Ernest Claes te
te Zichem.
Zichem.
in Huize Ernest

-— Armand
Preud'homme verleende
op 21
21 september
september zijn
zijn medemedeArmand Preud'homme
verleende op
werking
Belfo·rtfeesten op
op de
Grote Markt
Markt te
te Lier.
Lier.
werking aan
aan de Belfortfeesten
,de Grote

- Gaby Landuyt
Landuyt stelde van
van 15
15 september
september tot
tot 66oktober
oktober tentoon
tentoon in
in
'Kunst
Antiquitäten Röttgen'
Godesberg. Van
Van 11 tot
tot31
31
'Kunst und
and Antiquitaten
ROttgen'te
te Bad
Bad Godesberg.
augustus
exposeerde ideze
deze kunstenares
kunstenares te
te Bensberg.
Bensberg. Ze
Ze behaalde
behaalde
augustus exposeerde
ook voor
voor 1969
1969 de
de tweede
tweedeprijs
prijsConrad
ConradChapman.
Chapman. Hartelijkste
Hartelijkste gelukgelukwensen!
wensen !

oktober stelde
stelde Dries
in
-— Van
Van 28
28 september
september tot
tot 25
25 oktober
Dries Putte tentoon
tentoon in
galerij 'Jarina'.
'Jarina'.

- In
Galerie 'Campo'
'Cam po' te
te Antwerpen
Antwerpen stelde
stelde Luc
Hoenraet van
Luc Hoenraet
—
In de Galerie
tot 29
29 september
september jazzpaintings
jazzpaintings tentoon.
tentoon.
20 tot
-— Jan Hoogsteyns
Hoogsteyns exposeert
van 15
15 november
november tot 11 december
december in
in
exposeert van
de galerie
galerie Edepe
EdepeteteSint-Gillis-Dendermonde,
Sint-Gillis-Dendermonde,op
uitnodi.ging van
van
op uitnodiging
de
werkgemeenschap'Wij'.
'Wij'.
de werkgemeenschap

Composities
van Jos
Lerinckx werden
werden op
12 oktober
oktober door
door
op 12
Jos Lerinckx
Composities van
B.R.T.-1 ,geprogrammeerd.
, geprogrammeerd.
- Beeldhouwer Georges Leroy stelde
stelde van
van 11
11 tot
tot 26
26 oktober
oktober tentoon
tentoon
in
het gemeentelijk
gemeentelijk domein
domein te
te Assebroek;
Assebroek; de
deinleiding
inleiding werd
werd ververin het
zorgd
door Lucien
Dendooven.
Lucien Dendooven.
zorgd door

-— André
Roelant uit
St.-Niklaas kreeg
kreeg een
een speciale
specialevermelding
vermelding
Andre Roelant
uit St.-Niklaas
voor
graveerkunst in
prijskamp van
de Rotary
Rotary Club
Club te Brussel.
Brussel.
voor graveerkunst
in de
de prijskamp
van de
-— Herman
Roe/straete componeerde voor
voor de
demuziekwedstrijd
muziekwedstrijd Pro
Pro
Herman Roelstraete
werk voor
voor zang.
zang.
Civitate
Civitate 1969
1969het
het opgelegd
opgelegd werk
Musica
van Herman
Roe/straete werd
Musica Nocturna,
Nocturna, op.
op. 64,
64, van
Herman Roelstraete
werd op
op 28
28 september voor B.R.T.-3
B.R.T.-3 uitgevoerd.
uitgevoerd.
Rommens worden
gedichten opgenomen
op·genomen in
de
-— Van Dirk
Dirk Rommens
worden drie
drie gedichten
in de
dichtbundel
te Deurne
Deurnewordt
wordt uitgegeven.
uitgegeven.
dichtbundel 'Nieuwgeluio',
'Nieuw geluid', die
die te

-— Karel Maertens
Maertens stelde tot
tot 22
22augustus
augustusfiguratieve
figuratieve smeedkunst
smeedkunst
tentoon in
in de
deSt.-Trudoabdij
St.-Trudoabdij te
teMale
Male(St.-Kruis-Brugge).
(St.-Kruis-Brug·ge).

-— Werner
van 10
10 tot
tot 29
29januari
januari 1970
1970 tentoon
tentoon in
in de
de
Werner Sarlet stelt
stelt van
Korrekelder
Brug·ge.
Korrekelder te
te Brugge.

-— Het
Het Belgisch
Belgisch Kamerorkest
Kamerorkest o.l.v.
o.l.v. Georges
o.m.
Georges Maes concerteerde o.m.
10 oktober
oktobervoor
voorB.R.T.-2
B.R.T.-2
op 10

-— De retrospectieve Mauriee
Sche/ek reisde van
van Venlo
Venlo naar
naar HilverHilverMaurice Schelck
sum,
van 11
11 oktober
oktober tot
tot 10
10 november
november zal
zal blijven.
blijven. De
De ininsum, waar
waar ze
ze van
leiding
werd verzorgd
verzorgd door
dit
door Ludo
Ludo Bekkers. Rond
leiding werd
Rond het
het einde
einde van
van dit
jaar wo~dt
tentoonstelling in
in Oostende
Oostendeverwacht.
verwacht.
jaar
wordt deze
deze tentoonstelling

-— Onze
Onze leden
leden Karel Marynissen
Marynissen en Om
er Tanghe
Tanghe zijn
redact'ieOmer
zijn redactieleden van
van het
hetnieuw
nieuwmissietijdschrift
missietijdschrift'Mundiaal',
'Mundiaal', tweemaandelijks
tweemaandelijks
documentatiewerkblad over
over missionering
missionering en
enontwikkelingsontwikkelingsidocumentatie- en
en werkblad
samenwerking. Redactie
administratie zijn
gevesti'gd bij
bij 'Pro
'Pro
samenwerking.
Redactie en
en administratie
zijn gevestigd
Apostolis' , Brialmontstraat,
Brialmontstraat, 11,
3.
Apostolis',
11, Brussel 3.
- Op 12
12 oktober
oktober traden
traden Broeder
in de
Louis Verbeeck op
op in
—
Broeder Max en Louis
zaal
'Pius-X', te
Tessenderlo, ter
gelegenheid van
van de
de Achtste
Aohtste
zaal 'Pius-X',
te Tessenderlo,
ter gelegenheid
Looise
Kleinkunstavond.
Looise Kleinkunstavond.
-— Van
oktober tot
25 november
november stelt
stelt Karel-Jan
Melis tentoon
Karel-Jan Melis
Van 20 oktober
tot 25
in
galerij 'Meyers'
'Meyers' te Niel.
Niel.
in galerij
—
Mesotten sprak
uit tijdens
tijdens de
deEucharistieviering
Eucharistieviering
- Bart Mesotten
sprak de
ide homilie uit
van
25 oktober
oktober te
teAverbode.
Averbode.
van de Ernest Claes-herdenking
C/aes-herdenking op
op 25

- Van
Van 19 oktober
oktober tot
tot 22 november
november exposeert
exposee·rt Luk
Mestdagh gra—
Luk Mestdagh
fische ontwerpen
ontwerpen in
in het
hetHuidevettershuis
Huidevettershuis te
te Brugge.
Brugge.
-— Jos
Jos Mets
Mets stelde van
van 22
22 augustus
augustustentoon
tentoonininG.B.-Art
G.B.-Art Gallery
Gallery te
te
Antwerpen.
-— Eugene
Eugène Milota
Mi/ota en Karel Roelants
Roe/ants luidden
het expositieseizoen
expositieseizoen
luidden het
1969-1970
galerij 'De
'De Elk'
Eik' in.
in.
1969-1970 van
van de galerij
Minnebo en Ro/and
Monteyne exposeerden
sep-— Hubert Minnebo
Roland Monteyne
exposeerden van
van 13
13 sep-

344

-— Op
oktober las Julien
Schoenaerts het radioverhaal
radioverhaal 'Dronken
'Dronken
Op 1 oktober
Julien Schoenaerts
op de
ochtend' van
van Toon
Toon van
van Reen,
Reen, voor
voorop
opB.R.T.-2.
B.R.T.-2.
, de ochtend'
maand oktober
oktober trad
trad Julien
Schoenaerts op
als
Gedurende
Gedurende de
de maand
op als
Julien Schoenaerts
titelrolvertolker
20-tal opvoeringen
opvoeringen van
van'De
'DeHuisbewaarder'
Huisbewaarder'
titelrolvertolkerinin een
een 20-tal
van
Harold Pinter,
Pinter, ,in
hetE.W.T.-Randstadteater
E.W.T.-Randstadteater te
teDeurne.
Deurne.
van Harold
in het
-— Van
Van 20
oktober exposeerde
exposeerde Albert Setola
Setolaijzer20 september
september tot
tot 16
16 oktober
ijzersculpturen,
grafiek, in
in de
deKorrekelder
Korrekelder te
te Brugge.
Brugge.
sculpturen, schilderijen
schilderijen en grafiek,
-— Watter
Seysstelde
28 september
september tentoon
tentoon in
in de
de kunstkunstWalter Seys
stelde van
van 13 tot 28
galerij
'Britannique' te
leper.
galerij 'Britannique'
te leper.
in de
'Latemse'
-— Van
Van 55 ,tot
tot 28
28 september stelde
stelde Gust
Gust Smet tentoon in
,de 'Laternse
galerij'
te St.-Martens-Latem.
St.-Martens-Latem. Jan
inleiding.
galerij' te
Jan. D'Haese verzorgde
verzorgde de inleiding.
-— Johan
van 99tot
tot23
23november
novemberininkunstgalerij
kunstgalerij
Johan Spilliaert exposeert van
Tielt.
'Imago'
'Imago' te Tielt.
-— Van
september exposeerde
exposeerde Fons
Stels in
Kasteel
Van 77 tot
tot 14 september
Fons Stels
in het Kasteel
van Ordingen.
Ordingen.
-— Organist T.H.
Timmerman organiseerde
een reeks
reeks zomerconzomerconT.H. Timmerman
organiseerde een
certen
in de Abdij
Abdij te Tongerlo,
Tongerlo, in
in samenwerking
samenwerking met
met de
de Kempense
Kempense
certen in

Kultuurkring.
Kultuurkring.
Lia Timmermans
ontving de 17-jarige
Timmermans ontving
17-jarige Marie-Christine
Marie-Christine TemmerTemmer-- Ua
man, die
die laureate
man,
laureate werd
werd in
in de
deprijskamp
prijskamp voar
voor dissertaties,
dissertaties, uitgeuitgeschreven door
door ide
schreven
de Schrijvers
Schrijvers voor
voor de
de Jeugd.
Jeugd.Mej.
Mej.Temmerman
Temmerman
schreef een
Lia Timmermans
en mocht
schreef
een opmerkelijk
opmerkelijk opstel
opstel over
over Ua
Timmermans en
mocht
Tonet Timmermans
in ontvangst
ontvangst nemen.
een schilderij
een
schilderij van Tonet
Timmermans in
nemen.
Geschiedkundige Luc/en
klaagt in
Lucien Van
Van Acker
-- Gesohiedkundige
Acker klaagt
in het
het tijdschrift
tijdschrift
'Gemeente en
en Provincie'
'Gemeente
Provincie' bepaalde
bepaalde toestanden
toestanden aan,
aan, waardoor
waa~door ons
ons
kunstpatrimoniumininde
de kerken
kerken bedreigd worden.
kunstpatrimonium
worden. Schrijver
Schrijver vraagt
vraagt
strenge maatregelen
strenge
maatregelen tegen het
het vandalisme
vandalisme waaraan
waaraan 'goedmenende
'goedmenende
pastoors in
pastoors
in geldnood
geldnood ofofonverantwoordelijke
onverantwoordelijke kerkbesturen'
kerkbesturen' zich
zich
bezondigen.
bezondigen.
Anita Vandamme
tentoon
Van 10
10 oktober
oktober tot
tot 9 november
november stelde Anita
Vandamme tentoon
-— Van
in galerie
galerie Brusselle
in
Brusselle te Brugge.
Brugge.
Frank-lvo Vandamme stel-de
stelde van
- Frank-Ivo
van 25
25 oktober
oktober tentoon
tentoon in
in galerij
gale·rij
'Liebens' te
te Mortsel.
'Liebens'
Mortsel.
tentoon in
Van 13
13 tot
tot 21
21 september
Jacques Vandamme
-— Van
september stelde
stelde Jacques
Vandamme tentoon
het Gemeentehuis
het
Gemeentehuis te Dadizele.
Dadizele.
-— Julien
Julien Vandekerckhove
Vandekerckhove stelt van
van 18 tot
tot 31
31 oktober
oktober tentoon
tentoon in
in de
de
'Jan Van
Van Eyckstudio'
Jaak Stervelynck
'Jan
Eyckstudio' te Gent.
Gent. Auteur
Auteur Jaak
Stervelynck verzorgde
de inleiding.
inleiding.
Jan Van
exposeerde van
van 11
-— Kunstschilder Jan
Van den
den Abbeel
Abbeel exposeerde
11 tot
tot 24
24
oktober in
in de galerij
oktober
galerij 'Richard
'Richard Foncke'
Foncke' te
te Gent.
Gent.
Ter gelegenheid
gelegenheid van
van ide
de opening
opening van
van het
hetnieuw
nieuwacademiejaar
academiejaar
-— Ter
in de Kon.
in
Kon. Beiaardschool
Beiaardschool te
te Mechelen,
Mechelen, werd
werd een
eenbeiaardrecital
beiaardrecital
Gaston Van
Van den Bergh
Gustaaf Van
Van der
gegeven door
door Gaston
Bergh en Gustaaf
der Weyden.
Weyden.
Jef Van
Op het programma
stonden composities van
Op
programma stonden
van o.a.
o.a. Jef
Van Hoof
Hoof en
Gaston Van
Van den
Gaston
den Bergh.
Bergh.
—
Van 13
13 tot
tot 27 september
Roland Vanden
- Van
september stelde
stelde Roland
Vanden Berghe
Berghe assemblages tentoon
tentoon iningalerie
galerie'An-Hyp'
'An-Hyp'teteKortrijk.
Kortrijk.
—
Van den Broeck
Broeck exposeerde van
van 11
11 tot
tot 23
23oktober
oktober kunstkunst- Dries
Dries Van
tegelkeramiek
,de ·galerij
, galerij 'Lambermont'
tegelkeramiek in
in de
'Lambermont' te Schaarbeek.
Schaarbeek.

Piet Van
—
Op 1
op de
de
- Op
1 september
september concerteerde
concerteerde Piet
Van den
den Broeck
Broeck op
beiaard
van de beiaardschool
te Mechelen,
beiaard van
beiaardschool (Busleyden)
(Busleyden) te
Mechelen, in
in het
het
kader
van het Festival
kader van
Festival van
van Vlaanderen.
Vlaanderen.
—
- Maurice
Maurice Van
Van den
den Dries
Dries stelt
stelt in
in oktober
oktober tentoon
tentoon in
in de
de galerie
galerie
'De
'De Bleser',
Bleser', van
van Kerckhovestraat,
Kerckhovestraat, teteAntwerpen.
Antwerpen.
—
- Lucien
Lucien Van
Van den
den Driessche
Driessche stelde van
van 33 tot
tot26
26oktober
oktobertentoon
tentoon
in de
de Latemse
LatemseGalerij
GalerijteteSt.-Martens-Latem.
St.-Martens-Latem. Jan D'Haese
D'Haese verzorgde
de inleiding.
inleiding.
—
11 tot
tot 24 oktober
oktober stelde
stelde Leona
Leona Van
Van den
den Heuvel
Heuvel tentoon
tentoon in
in
- Van
Van 11
de kunstgalerij
de
kunstgalerij 'De
'DeZon',
Zon',Meir,
Meir,Antwerpen.
Antwerpen.

28 september
september werd
werd aan
aan het
hetkerkje
kerkje van
vanSt.-Anna-Pede
St.-Anna-Pede te
te
- Op
Op 28
—
Itterbeek,
door de V.T.B.
Itterbeek, door
V.T.B. een
een monumentale
monumentale Breugelbank
Breugelbank met
met basbasrelief
reliëf onthuld,
onthuld, werk
werk van
van beeldhouwer
beeldhouwer Paul
Paul Van
Van der
der Heyden
Heyden uit
Buizingen.
Buizingen.
—
- In
In het nummer
nummer van
septC-'llber van
van 'De
'De Toerist',
Toerist', het
het bondsblad
bondsblad
van 4 september
van
van de
de V.T.B.
V.T.B. verscheen
verscheen van
van Albert vander
vander Leenen
Leenen de bijdrage
bijdrage
'De
'De mens
mens Ensor'.
Ensor'. Deze
Deze studie
studie zal,
zal,meer
meeruitgebreid,
uitgebreid,opgenomen
opgenomen
worden in
in een
een bundel
bundel essays
essays'Kunstenaars
'Kunstenaarszijn
zijnmensen',
mensen',waarin
waarin
worden
eveneens
eveneens bijdragen,
bijdragen, gewijd
·gewiJd aan
aan Frits
Frits van
van den
denBerghe,
Berghe,Felicien
Félicien
Rops,
van de Velde
Rops, Henry
Henry van
Velde en
en aan
aanzijn
zijnstreekgenoten
streekgenotenLouis
LouisTheveThévenet,
net, Johan
Johan de Maegt
Maagt en
en Felix
Felix de
de Boeck,
Boeek, zullen
zullen verschijnen.
verschijnen.

—
schilderijen en
- Art
Art van
van der
der Linden
Linden stelde
stelde tot
tot 22oktober
oktoberschil'derijen
en beeldbeeldhouwwerk
tentoon in
houwwerk tentoon
in de
de galerij
galerij 'De
'DeBleser'
Bleser'teteAntwerpen.
Antwerpen.
-- Voor
Voor V.T.B.-Kortrijk
V.T.B.-Kortrijk vertelde
vertelde Antoon
Antoon Vander
Vander Plaetse
Plaetse over
over zijn
Zijn
buitengewoon
buitengewoon geslaagde
geslaagdeAmerikareis.
Amerikareis.
-- Kunstschilder
André Van
Van de
de Voorde
Voorde exposeerde
exposeerde van
van 25
25 oktober
oktober
Kunstschilder Andre
tot
tot 66 november
november in
in de
degalerij
galerij'Lambermont'
'Lambermont' te
teSchaarbeek.
Schaarbeek.

-— Bert
Vandoorne regisseeroe
dorp ider
der Mirakelen'
Mirakelen' van
van
Bert Vandoorne
regisseerde 'Het
'Het dorp
Gaston
en 26
26 oktober
oktober te
teRumbeke
Rumbeke werd
werd
Gaston Martens,
Martens,dat
datop
op 25
25 en
opgevoerd.
apgevoerd.
Mechelen
-— Jo
Eetvelde, stadsbeiaardier
Jo van
van Eetvelde,
stadsbeiaardierte
te Lokeren,
Lokeren, werd
werd te
te Mechelen
bekroond
Léon Henryprijs,
Henryprijs, groot
Tevens werd
we~d hij
hij
bekroond met
met de
de Leon
groat 4.000
4.000 fr.
fr. Tevens
laureaat
internationale wedstrijd
Iaureaat1969
1969 in
in de
de internationale
wedstrijd voor
voor beiaardcompositie.
Hartelijkst
Hartelijkst gefeliciteerd !I
van Elzen
Elzen stelde
in september
september tentoon
tentoon in
in galerij
galerij 'De
'De
-- Staf
Staf van
stelde in
Pelicaen'
domein 'De Locht'
Locht' to
te Duffel.
Duffel.
Pelicaen' idomein
-— Van
oktober stelde
Vanhaecke tentoon
tentoon
Van 24
24 september
september tot
tot 6
6 oktober
stelde Bert
Bert Vanhaecke
in
galerij 'L'Abbaye'
'L'Abbaye' te
Brussel. Drs.
Drs. Valentin
Vermeersch verin de galerij
to Brussel.
verValentin Vermeersch
zorgde
inleiding.
zorgde de inleiding.
de wijding
wijding van
van het
hetvernieuwd
vernieuwd historisch
historisch
-- Bij
Bij ·gelegenheid
gelegenheicl van
van de
orgel
de Sint-Mildrethakerk
Sint-Mildrethakerk te
Izenberge, hield
hield Albert
Haute
orgel in de
te Izenberge,
Albert Van
Van Haute
op
14 september
september een
een opgemerkt
opgemerkt recital
recital op
op het
hetvoormelde
voormeldeinstruinstruop 14
ment.
ment.
-— Op
oktober traden
traden in
in het
hetCultureel
Cultureel Centrum
Centrum Caryatide
Caryatide te
te
Op 29 oktober
Brussel,
aantal Antwerpse
Antwerpse dichters
op, w.o.
w.o. Guy
van Hoof,
Hoof,
Brussel, een
een aantal
dichters op,
Guy van
Bobb
Hugo de
de Voider
Volder en
en
Bobb Bern,
Bern, Ulrich
Ulrich Bouchard,
Bouchard,AIAlde
de Boeck,
Boeck, Hugo
Rob
Rob Goswin.
27 september
september tot
tot 99 oktober
oktober tentoon
tentoon
-— Jos
Van Houdt
Houdt stelde
van 27
Jos Van
stelde van
in
Braekeleerstudio V.T.B.'
V.T.B.' to
te Antwerpen.
Antwerpen.
in de
'de 'Hendrik
'Hendrik De
De Braekeleerstudio
-— Frans
van Immerseel
Immerseel stelde
in september
september tentoon
de stedestedeFrans van
stelde in
tentoon in
in de
lijke
teAntwerpen.
Antwerpen.
lijke feestzaal to
-— Luc
Van Rafeighem
Rafelghem stelde
in september
september foto's
foto's tentoon
tentoon in
in 'Ter
'Ter
Luc Van
stelde in
Halle'
Brugge.
Halle' te
to Brugge.
-— Ludo
Ruysevelt stelt
van 17
17 oktober
oktober tot
tot 33 november
november tentoon
tentoon
Ludo van Ruysevelt
stelt van
in
de galerij
galerij'Artepik'
'Artepik' to
teLichtaart.
Lichtaart.
in de
Orkest o.l.v.
o.l.v. Dirk Varendonck
Varendonek concerteerde
op
-— Het
Het Westvlaams Orkest
concerteerde op
2
oktober voor
voor B.R.T.-3.
B.R.T.-3. Het
Het programma
programma vermeldde
vermeldde o.m.
o.m. werk
werk van
van
2 oktober
Jozef
Rye/andt.
Jozef Ryelandt.
VereIst houdt
steeds zijn
zijn permanente
permanente tentoonstelling
tentoonstelling
-— Karel
Karel Verelst
houdt no·g
nog steeds
van
Kempense landschappen
landschappen to
te Kasterlee,
Kasterlee, Lichtaartse
Lichtaartse Steenweg.
Steenweg.
van Kempense
oktober word
werd te
te Antwerpen
Antwerpen door
door de
deAntwerpse
AntwerpseFilharFilhar-— Op
9 oktober
Op 9
monie
Derde Symfonie
Symfonie van
van Renaat Veremans
Veremans gecreëerd.
monie de Derde
gecreeerd.
-— René
Veris uit
Grobbendonk werd
grote prijs
prijs voor
voor
Rene Veris
uit Grobbendonk
wordmet
met de
de grote
tekenkunst (20.000
de Rotary
Rotary Club
Club Brussel
Brussel bekroond.
bekroond.
tekenkunst
(20.000 fr.)
fr.) van
van de
Hartelijkste
·gelukwensen !!
Hartelijkste gelukwensen
- Wil/em
Vermandere verleende
verleende zijn
zijn medewerking
medewerking aan
aan de
de troubatrouba—
Willem Vermandere
douravond te
Oostende, die
op 77oktober
oktoberdoor
doorB.R.T.-2
B.R.T.-2 werd
werd
douravond
to Oostende,
die op
geprogrammeerd.
- Op
Op 10
10 oktober
oktober trad
trad Gerard Vermeersch
Vermeersch op
op to
te Staden
Staden in
in de
de zaal
zaal
—
Patria, met
met zijn
zijn kolderprogramma
kolderprogramma 'Kere
'Kere weer
weer om'.
om'.
Patria,
- Van Leopold Vermeiren
Vermeiren verscheen
verscheen bij
bij ide
de Standaard
Standaard:: 'De
'De Rode
Rode
—
Ridder en
de Heilige
HeiligeLans.'
Lans.'
Ridder
on de
Gabriël Verschraegen
Verschraegen bespeelde
bespeelde het
het clavecimbel
clavecimbel tijdens
tijdens het
het
—
Gabriel
concert van
van tafelmuziek,
tafelmuziek, idat
dat op
2 september
september door
doorB.R.T.-1
B.R.T.-1 werd
werd
concert
op 2
uitgezonden.
uitgezonden.
- Op
Op 30 augustus
augustus concerteerde
concerteerdebeiaardier
beiaardier Frans Vos
Vos in
in het
het kader
kader
—
van de
deluisterwedstrijd
luisterwedstrijd te
te Mal.
Mol.
—
- Joke Wolda
Wolda stelde
stelde van
van 11
11 tot
tot 26
26oktober
oktober tentoon
tentoon in
ingalerij
galerij
A.S.L.K. te
leper.
A.S.L.K.
te leper.
--

Tijdens de
de maand
maand september
september verzorgden
verzorgden 'De
'De Bacchanten'
Bacchanten' to
te
Tijdens
Oostende een
een tiental
tiental opvoeringen
opvoeringen van
van 'Glazen
'Glazen Speelgoed'
Speelgoed' van
van
Oostende
T. Williams,
Williams,in
regie van
van Michel
Michel Wyffels.
Wyffe/s.
T.
in regie
Iedere idinsdag
dinsdag worden
worden in
in de
deSt.-Lutgardisschool,
St.-Lutgardisschool, SteenbakkersSteenbakkersledere
straat, te
Oostende, lessen
lessen gegeven
gegeven ininbewegingsbewegings-on
enruimteleer.
ruimteleer.
straat,
to Oostende,
Deze lessen
lessen —
- een
eeninitiatief
initiatief van
van de
deVlaamse
VlaamseKlub
Klub Kust
Kust —
-staan
Deze
staan
o.l.v. Michel
Michel Wyffels
Wyffe/s en
en zijn
Zijn kosteloos
kosteloos toegankelijk.
toegankelijk.
o.l.v.

—
- Jef
Jet van
van Diest
Diest zal
zal in
in de
delente
lentevan
van1970
1970inin'Caryatide'
'Caryatide' teteBrussel
Brussel
exposeren.
exposeren.
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ummommummuml
Provinciale
••
prijzen
Provinciale prijzen
prijzen West-Vlaanderen
West-Vlaanderen 1969
1969
Provinciale
1) Novelle en
en kortverhaal
kortverhaal

Oe provinciale
provinciale prijs
prijs (25.000
(25.000 fr.)
fr.) werd
werd toegekend
toegekend aan
aan Paul VanderVan derDe
schaeghe. Roger
Roger Pieters
Pieters en
en Gilbert
Gilbert Vanheste
Vanheste behaalden
een
behaalden elk
elk een
schaeghe.
premie van
van 5.000
5.000 fr.,
fr., Julien
Julien Van
Van Remoortere
Remoortere ·een
van 3.000
3.000 fr.
fr. en
en
een van
premie
Georges Leroy
Leroy sluit de
derij
rij imet
met 2.000
2.000 fr.
fr.
2) Essay
Fontier bekwam
bekwam de
de provinciale
provinciale prijs
prijs (25.000
(25.000 fr.).
fr.).
Jaak Font/er
Een premie
premie van
van 15.000
15.000 fr.
fr. ging
ging naar
naar Jules
Jules van
van Ackere.
Ackere.
Een

3) Instrumentale
compositie
Instrumentals compositie
De provinciale
provinciale prijs
prijs (eveneens
(eV'eneens 25.000
25.000 fr.)
fr.) werd
werd behaald
behaald door
door Rafaël
Rafael
premie van
van 5.000
5.000 fr.
fr. werd
werd toegekend
aan Jozef Valcke.
Valcke.
D'Haene. Een premie
toegekend aan
Aan alien,
allen, zo
zobekroonden
bekroonden als
alsgeprimeerden,
geprimeerden, onze
onzehartelijkste
hartelijkste
Aan
gelukwensen.
gelukwensen.

Stad van
van morgen
morgen (3)
De Stad
Het tildsohrift
detitel
titel 'De
'Destad
stadvan
vanmorgen'
morgen'
tijdschrift 'Vlaanderen'
'Vlaanderen' heeft
heeft onder de
gans nummer
nummer gewijd
gewijd in
,in woord
woord en
en beeld
beeldaan
aandedeverwoesting
verwoesting
een gans
Vlaanderen.
van Vlaanderen.
Misschien draagt
draagt idit
dit blad nu tot een
een bredere
brederebewustwording
bewustwordingbij
bijvan
van
misdaden die wij
wij onszelf
onszelf aan
aan 't't aandoen
aandoen zijn
zijn en
en zo
zobeschouwd
beschouwd
de misdaden
is dit feit
feit altans
altans een
een begin
beginvan
vanwederopbouw.
wederopbouw.
'Kleur+
interieur', Brussel,
jg., juli-aug.
juli-aug. 1969,
1969, nr.
nr. 4.
4.
'Kleur-Finterieur,
Brussel, 20ste jg.,
Tevreden
(22)
Tevreden lezer
lezer (22)
Ik
gebruik uu te
te feliciteren
feliciteren voor
voor de
de degedegelk maak
maak van
van de
de gelegenheid gebruik
lijkheid
de zorg,
die van
van het
hettijdschrift
tijdschrift'Vlaanderen'
'Vlaanderen' uitstraalt.
uitstraalt. lk
Ik
lijkheid en die
zorg die
ben
van overtuigd
overtuigd dat het
het volgend
volgend nummer
nummer mijn
mijn oordeel nog
nog zal
zal
ben er van
staven.
Dirk
Moen.
Dirk Rommens,
Rommens, Moen.
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Provinciale prijs
prijs Brabant
Brabant 1970
1970
Op voorstel
voorstel van
van idhr.
dhr. Maur.
Maur. Materne,
Materne, zoon
zoon van
van gedeputeerde
gedeputeerde
Op
Maurice
in 1966
1966 omkwam
omkwam in
in een
eenvliegtuigramp,
vliegtuigramp, wordt
wordt
Maurice Materne
Materne die
die in
de naam
naam 'Prijzen
'Prijzen Maurice
Maurice Materne'
Materne' gegeven
aan de
dejaarlijkse
jaarlijkse
gegeven aan
Nederl.
Franse letterkundige
letterkundige prijs
prijs van
van Brabant.
Brabant. De prijs
prijs voor
voor
Nederl. en Franse
schone kunsten
kunsten draagt
draagt reeds
reeels de
denaam
naam van
van gedeputeerde
gedeputeerdeSpaelant.
Spaelant.
jaarlijkse prijzen
prijzen bedragen
bedragen 20.000
20.000 fr.
fr.
De
De jaarlijkse
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DIALOOG
ONZE LEZERS
LEZERS
DIALOOG MET ONZE
staatsprijs voor letterkunde toegekend aan
aan
Onlangs werd de staatsprijs
Jef Geeraerts. Deze
Deze toekenning
toekenning is
is voor
voor een
een jurylid,
jurylid, Piet
Plet van
van
jury terug
terug te
te
Aken,
Aken, aanleiding
aanleidinggeweest
geweestom
omzich
zichuit
uit de
de jury
trekken.
Herhaaldelijk geven
geven staatsstaats- en andere prljzen
prijzen aanleiding
aanleiding tot
tot
protest
en
kritiek.
Natuurlijk
zijn
er
altijd
ontevredenen
en
protest
kritiek. Natuurlijk
er altijd ontevredenen en
altijd
de persoon
persoon van
van de
de laureaat
laureaat becritiseerd
becritiseerd worden.
worden.
altijd zal de
geloven, dat
dat de
de onbehaaglijkheid
onbehaaglijkheid dieper zit en
en dat
dat
Maar we geloven,
alleszins
probleem van
van de
de staatsprijzen
staatsprijzen gesteld
gesteld wordt.
wordt.
alleszins het probleem
In
het democratisch
democratisch spel
spel hebben
hebben prive
privé verenigingen
verenigingen het
het
In het
recht te doen wat ze
ze wezenlijk
wezenlijk achten,
achten, maar
maar de
de staatsprijzen
staatsprijzen
zijn
domein, dat
dat ons
ons alien
allen aangaat.
aangaat.
zijn publiek domein,
Ligt
deining, die
die herhaaldelijk
herhaaldelijk rond
rond de
de staatsprijzen
staatsprijzen ontLigt de deining,
jury, aan
aan de
de organisatie,
organisatie, aan
aan de
de voorbereiding,
voorbereiding,
staat,
staat, aan de jury,
het
systeem?
Zijn
er
alternatieven?
aan
aan
systeem ?
er alternatieven ?
deze problemen
problemen zouden
zouden we
mening van
van onze
onze
Over
Over al deze
we de mening
kennen. Zend
Zend uw
uw brieven
brieven aan
aan ons
ons redactieredactielezers
lezers willen
willen kennen.
secretariaat, Pontonstraat,
Pontonstraat, 12,
12, Oostende.
Oostende.
In
volgend nummer
nummer komen
komen we
hierop terug.
terug.
In het volgend
we dan hierop
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Ieperse
beiaardconcerten
leperse beiaardconcerten
Heden
pas verschenen
verschenen nummer
nummer van
van het
hettijdschrift
tijdschrift
Heden ontving
ontving ik
ik het
het pas
ik in
in de
derubriek
rubriek Kunstecho's
Kunstecho's op
op blz.
blz. 261:
261:
Vlaanderen
Vlaanderen (nr.
(nr. 106)
106) en
en lees
lees ik
'Ieper
De beiaardconcerten
beiaardconcerten gaan
in de
dezomermaanden
zomermaanden door gege'leper -- De
gaan in
durende
weekeinden en
worden gehouden
gehouden op
op de
demoderne
moderne
durendede
de weekeinden
en worden
beiaard
Halle (tot
(tot in
in oktober)'.
oktober)'.
beiaard van
van de
de Halle
Mag
vrij zijn
uw aandacht
aandacht op
het volgende
volgend'e te
tetrekken
trekken:
iMagikikzo
zo vrij
zijn uw
op het
a) wanneer
tijdsohrift dan
dit een
een
wanneer dit
dit opgenomen
opgenomen wordt
wordt in
in het tijdschrift
dan is dit
teken
beiaardconcerten de
moeite waard
waard zijn
te
teken dat
dat die beiaardconcerten
de moeite
zijn om
om ze te
vermelden;
vermelden;
b)
beiaardier die
deze
vind ik
ik dat
dat tenminste
tenminste de
de naam
naam van
van de beiaardier
die deze
b) dan
,dan vind
concerten
mag vermeld
nu die
concerten verzorgt
verzorgt toch
toch ook imag
vermeld worden.
worden. Moe'st
Moest u
u nu
naam
weten .dan
dan heb
u hem
hem te
te kennen
kennen
niet hebben willen weten
heb ik
ik de
de eer u
naam niet
geven:: Elia
Ryckellnck (de
juiste schrijfwijze
sohrijfwijze ken
niet; u gegete
Elie Ryckelinck
(de juiste
ken ik
ik niet;
te geven
lieve
op te
tezoeken);
zoeken);
lieve zelf
zelf het
het nodige
nodige te
te doen deze op
c)
de Iievekindjes
lievekindjes die
diealtijd
altijd met
met
het wordt
wordt daarenboven
daarenboven hoogtijd
hoogtijd dat de
c) het
naam
toenaam en
'en prestaties
prestaties worden
worden vermeld,
vermeld, dat
dat daarmede
daarmede
naam en
en toenaam

opgehouden wordt. Ja ik bedoel hier beiaardier Pousseele van
Harelbeke. Anderen verdienen naar mijn bescheiden mening ook
uw aandacht. Of is het missohien zo dat wanneer bepaalde personen niet van dezelfde mening zijn als ideze van de leiding van
het Christelijk vlaams kunstenaarsverbond, ze daardoor gedoemd
zijn steeds te moeten op de aohtergrond geschoven te worden.
Het wordt hoogtijd dat hieraan verandering komt I
.d) ik zou u mijn dank weten moest dit in een komend nummer van
Vlaanderen worden in het reine getrokken.
Lucie Cracco, Roeselare.

a) Onze rubriek 'Kunstecho's' heeft een !outer informatief karakter.
De opname van een of andere kunstmanifestatie houdt hoegenaamd
geen appreciatie — in gelijk welke zin — in.
b) De samensteller van 'Kunstecho's' troost zich de moeite — en
om een onbepaald
men mag daze moeite niet onderschatten I
aantal nieuwsbladen uit te pluizen, op zoek naar wat in Vlaanderen
gebeurt op artistiek gebied. A/s hij nu op een bepaald moment,
ergens verloren in een hoekje, drie regeltjes ontdekt over de leperse beiaardconcerten (zonder vermelding van de beiaardiersnaam),
dan kan die brave man de naam niet tevoorschijn toveren, zeker
niet, als de beiaardier zelf of zijn vrienden geen aankondiging zenden aan het redactiesecretariaat. Het is dus geen kwestie van de
naam 'niet hebben willen weten', maar wel een kwestie van een
ongecomplexeerd 'niet weten'.
c) Het C.V.K.V. bezit circa 1.350 '/ieve vriendjes' : alle leden-kunstenaars namelijk. Pousseele is een ervan, Cracco was een ander.
'Goed doen' voor 1.350 mensen, in die mate, dat de 1.350 geen
iota kritiek hebben uit te brengen, is een bovenmenselllke taak.
Maar wij streven er eerlijk naar en respecteren iedereens mening.
d) voor ons diende er helemaal niets in het reine getrokken en we
zeggen dus maar : /eve de contestatie
Kunstenaars dienen
Uw opnieuw interessant nr. 106 ontvangen.
Zeer praktisch ware het ook (benevens uw reeds vele praktische
teksten, die kunst en kunstenaars in grote mate moeten helpen !)
kon u bij uw vele aankondigingen of verslagen van tentoonstellingen telkens vermelden (en die inlichting daartoe vragen): katalogus
(met kleur- en zwart/witte reprodukties) ...fr., op adores...
Of bij verslag over een eventueel op plaat opgenomen muziekuitvoering : naam van firma-uitgeefster, nr. der plaat en prijs.
Zo zouden, n6g doelmatiger, onze kunst en kunstenaars gediend
worden, met kleine moeite. Van harte dank indien u ook dat
praktisch kon verwezenlijken. Goed heil „omme al wat den volke
goet is" I
N.B. Moesten bij de in nr. 106 opgegeven curricula vitae van de
behandelde schilders, ,de voorhanden zijnde katalogi, monografieen
of albums ook vermeld zijn : nog praktischer zou alles geweest zijn.
Andre Louf, Brugge.

Staatsprijs voor drek
Men weet het: Paul De Vree, Piet Van Aken, Marcel Janssens, Clara
Haesaert en Lieve Scheer hebben in duistere omstandigheden de
driejaarlijkse staatsprijs voor het verhalend proza toegekend aan
'Gangreen' van Jef Geeraerts. De , duistere omstandigheden zijn
ideze : een van de vijf voornoemden heeft geweigerd aan de eindstemming deel te namen, eon van de overblijvende vier heeft zijn
stem niet uitgebracht op het voormelde werk. Wie de twee zijn,
wordt niet vermeld en dat getuigt van een preutsheid, die men niet
zou verwachten bij mensen, die steeds pokeren met open kaarten
en zelfs zonder kaarten. Drie van de vijf juryleden hebben ,dus
gezegd, ‘dat 'Gangreen' ,het prozawerk van de jaren 1966, 1967
en 1968 is en onze minister van de Nederlandse cultuur heeft zich
hiermee akkoord verklaard.
En ,daarmee werd nog maar eens aangetoond waar het tenslotte
,

op aan komt wie de smerigste mop kan vertellen, wordt in de
bloemen en de centen gezet, wie zich wentelt in ,drek, wordt netjes
omhangen met het staatslint.
1k weet wat de argumenten zullen zijn : ide meesterlijke bouw, de
schitterende stip, het krachtige proza... (aan te vullen ad libitum).
Maar ,dat is larie en apekool en wie ergens nog een heel klein
beetje gelooft in goedheid, in schoonheid, in zelfbeheersing (dat
natuurlijk alleen ouwe, seniele mannen siert) moet zich wel gekwetst voelen bij het vernemen van deze bekroning. Dat Geeraerts
zich graag wentelt in zijn eigen of in andermans drek, en dit clan
etaleert in een aantal bladzijden proza, is zijn zaak en ,gebeurt
onder zijn verantwoordelijkheid (nog zo'n woord, dat tot een aftands verleden behoort), maar , dat dit dan noch min noch meer
aangemoedigd, bekrachtigd, toegejuicht en geprezen wordt door
wat beschouwd wordt als 'onze gezaghebbende critici' plus door
een minister voor cultuur, is alleen maar idenkbaar in een staat
en een wereld, die geen gelaat, maar alleen nog een aars hebben.
Of kent u de ,geschiedenis van ,de estheten, die zich bogen over
een afstotelijke, etterende wonde. Een omstaander had de moed
om te zeggen : heren, uw gedoe heeft helemaal niets met esthetica
te maken ! Waarop de estheten replikeerden : „Maar kereltje, het
is toch mooie etter, die eruit loopt ?"
1k stel voor, , dat wij onmiddellijk een nieuwe Boemerang-actie op
touw zetten voor ide oprichting van een aantal instellingen voor
sexueel geobsedeerden. We beschikken al onmiddellijk over
enkele klinkende namen, ,die de patientenlijst kunnen sieren.
Julien Van Remoortere, Oostende.

Snellere toezending (4 tot 14)
Het lange uitblijven van , de aflevering juli-augustus van 'Vlaanderen'
vind ik wel erg spijtig. De vakantieperiode, welke mogelijks enige
vertraging in het verschijnen met zich kon brengen, is reeds meer
dan een maand voorbij, en 't is nog waohten. Zulks wekt geen
goede indruk en ontstemt de lezers, en men vraagt zich terecht af,
welke de reden van dit achteruit blijven mag of kan zijn...
E. Sillis, Duffel.
Heden begint ide maand oktober en ik heb het juli-oogstnummer
van de revue 'Vlaanderen' nog niet ontvangen. Heeft men ,mij soms
vergeten ?...
Valere Antheunis, Belceil.
...Nu stel ik vast , dat ik het nummer 106 (maand juli-oogst) nog niet
ontvangen heb. Is de zending verloren gegaan of werd ze nog niet
verricht ?...
G. Tilleman, Blankenberge.
Sinds het mei-juninummer ontving ik het tijdschrift 'Vlaanderen' niet
meer...
Johan De Langhe, Assebroek.
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Als abonnement op het tijdschrift 'Vlaanderen' verwondert het ons
het nummer van juli-augustus (106) niet ontvangen te hebben...
Jan Vanbellinghen, Halle.
De telefoontjes van soms zeer trouwe abonnees, die — en met
reden — hun beklag doen (de ene harder dan de andere) over het
lang uitblijven van 'Vlaanderen' zijn niet meer te tellen...
Raf De Cock (als secretaris van onze administratie), Roeselare.
Waarom men in 'Vlaanderen' verbondsberichten en kunstecho's
geeft, heb ik niet verstaan. Straks zullen we, zoals telkens, weer
kunnen lezen, dat in de voorbije maanden september-oktober dit en
dat gaat plaatsgrijpen. Dit ware nog niet zo erg. Maar dat men in
oktober nog zijn nummer van juli-augustus nog niet heeft ontvangen, vind ik toch wel wat overdreven...
Noe Clarysse, Koekelare.
Mag ik u hierdoor in kennis brengen, dat ik sinds geruime tijd het
tijdschrift 'Vlaanderen' niet meer toegestuurd krijg...
...Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u enkele
inlichtingen te vragen. Is het noodzakelijk dat men als dichter een
dichtbundel moat uitgeven, of kan men losse gedichten (niet
uitgegeven idus) ter publikatie aanbieden aan de redaktie van t.s.
Vlaanderen ? Zo ja, aan welk adres mag ik ze dan verzenden ?
Guillaume Lambrechts, Genk.

Onze rubriek 'Poetisch bericht' staat open voor alle leden van het
C.V.K.V. On voor alle debutanten. De ingezonden gedichten worden
voorgelegd aan ons leescomite, de opgenomen gedichten worden
gehonoreerd a 100 fr./gedicht. Adres : Redactiesecretariaat 'Vlaanderen', Pontonstraat, 12, Oostende.
lk maak er U vriendelijk attent op, dat het Iaatste nummer dat ik
ontving van de huidige jaargang nummer 5 (mei-juni) was...
Misschien bent u nag niet klaar met nr. 6, dan wacht ik rustig af.
Karel Smets, Kessel-Lo.
...Het boek nr. 106 voor juli-oogst werd mij tot op heden (5 oktober)
nog niet toegestuurd...
M. J. Allaert, Petegem.
...Graag zou ik eens vernemen of het nummer 106 van de maanden
juli-augustus reeds werd verstuurd. Nu zijn wij reeds in de maand
oktober, en nog steeds is het vorige nummer niet binnen.
Eric Vanthournout, Rekkem.

bij wie wij ons om de zeer laattijdige toeWij zijn onze lezers
zending van nr. 106 verontschuldigen — wel degelijk enkele woorden uitleg verschuldigd. De wordingsgeschiedenis van deze aflevering kan veel duidelijk maken.
1) Het nummer werd een jaar van tevoren gepland, maar dan in
tunctie van een grote tentoonstelling 'Hedendaagse Vlaamse schilderkunst' (zie trouwens onze folder van de jg. 1969). Pas veel later
bleek, dat, wegens gemis aan medewerking vanwege de BelgischNederlandse Akkoorden, deze formule niet aangehouden kon worden en dus moesten wij, ter elfder ure, een andere idee opzetten
en bleek dat zOveel voordien gepresteerd werk niet meer kon
dienen.
2) De idee '5 x 7' werd geopperd en besproken, maar voor de
samenstelling van een dergelijke aflevering dienden wij, per provincie, een beroep te doen op een aantal specialisten, althans, zo
wij de objectiviteit wilden eerbiedigen. Deze specialisten hebben
niet steeds met 'bekwame spoed' geantwoord en op bepaalde momenten beschikten wij over een 'rode' telefoon en een mannetje
van de R.T.T., die speciaal al onze spoedbestellingen behandelde...
3) Na deze moeizame selektie, werden onmiddellijk de aangeduide
kunstschilders aangeschreven : deze 35 mensen moesten hun
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akkoord geven, dienden ons teksten en foto's te bezorgen; verscheidene onder hen bleken onvindbaar : op studiereis, aan het
bohemeren... Onze Antwerpse verbondssecretaris is voile twee
dagen, als een speurder van Scotland Yard, op zoek getogen naar
een werkelijk onvindbare schilder (heeft hem uiteindelijk toch
gevonden I).
4) Voegen wij bij dit alles nog — maar dit argument weegt niet zo
zwaar door — dat vanaf de huidige jaargang bijzondere zorg wordt
besteed aan de lay-out van ons tijdschrift, hetgeen merkelijk meer
tijd vergt dan voorheen, en u hebt meteen alle 'verzachtende omstandigheden'. In elk geval : nogmaals verontschuldigingen, maar
tevens vraag om een heel klein beetle begrip. En als 'balsem'
kunnen wij nu, niet king na het verschijnen van nr. 106, ons
Claesnummer aanbieden, een zeer volumineus boekdeel, dat aan
velen serieus nachtwerk heeft gekost...
5 x 7 geinspireerd op 5 x 10 ?
Uw formule 5 x 7 Iijkt wel origineel, maar misschien is zij dat niet I
!rimers, hield de Vlaamse Kiub van de Kust niet een tentoonstelling,
deze zomer, onder de titel '5 x 10' ? Gespiekt ?
J. F. Maes, Middelkerke.

Om eerlijk te zijn : het tegenovergestelde is gebeurd. Toen onze
vrienden van de Vlaamse Klub Kust een titel zochten voor hun
zeer movie expositie, samengesteld uit verzamelingen van kustbewoners, hebben ze even over het muurtje geloerd bij ons. En dat
mocht, hoor I Waarom niet I
Mexico-nummer (3)
Karel De Lille zeurt : „De wil (grit ?) van enkele Westvlaamse
vrienden werd uitgevoerd. Het werd 'Vlaanderen'. Zouden die nu
dun/en in West-Vlaanderen een enquete houden om de wil van de
lezer te kennen" ?
Als je lezers zoekt die juichen om de uitbreiding tot 'Vlaanderen',
noteer dan alvast onze naam. 'Vlaanderen' kan niet intens genoeg
uitgebreid worden. Vooral Op korte golf, Kunstecho's en Bibliotheek
zijn nog te beperkt Westvlaams. Vooraanstaande lezers hebben wij
horen vertellen : „...een heerlijk tijdschrift..., jammer dat bepaalde
rubrieken nog te veel het parochieblad van Westvlaanderen blijyen I" Neen, Karel De Lille, ons 'Vlaanderen' zet koers in de goede
richting.
Lieve en Herman Verstraete, Antwerpen (Westvlamingen).

Kunstschilders gevraagd
ik mag, noch kan niet nalaten Vlaanderen geluk te wensen met z'n
uitgaven. Ean woord kan men er maar voor over hebben: enorm.
lk kruip niet gauw in de pen. Soms is men er eenvoudig toe verplicht. Als schilder waardeer ik zeer uw nr. 106, omdat het me een
paar mensen leerde kennen, die zeker de moeite waard zijn. Dit
gaf me tenandere een idee. lk zelf ben expres. schilder, met
fauvistische neiging. Gaarne richtte ik in het Brusselse een groepje
op, om gezamenlijk een atelier op te richten en erin te werken.
Kunt u hiervoor een 'zoekertje' in de Vrije Tribune plaatsen ? De
mensen moeten bij voorkeur van 20 tot 35 jaar zijn. Zij kunnen
mij schrijven of bellen : Paruckstraat, 40, Brussel 8, tel. 02/28.08.33.
Ray A. Stevens, Brussel.

GROEP 69
De situatiekunst, de obsessie van de ruimte, het verlaten van de
tweedimensionele chevaletkunst, al wat tentoonstellingen zoals
Prospect 69 Dusseldorf brengen, deze nieuwe geest en inzicht,
hebben vier jonge Limburgers samengebracht in een grow G 69.
Hun namen : Guido Swartenbroeckx, Eric Van Straelen, Ria Maes
en Jacky De Greeve.

Op het einde van de zomer traden ze naar buiten met een groepstentoonstelling in een oude, verlaten hoeve te Wellen. Vele nieuwsgierigen zijn komen kijken wat ze in ,de stallingen, op de binnenplaats en in de kamers van de hoeve hebben verwezenlijkt. De
meesten begrepen natuurlijk niets van een zwart behangen kamer
met een stoel en een spiegel, of van een stuk zolder met andere
ongewone dingen. Maar er was de sfeer van de hoeve.
Einde september exposeerde de groep in het cultureel centrum
te Neerpelt, een gebouw vol glazen wanden, blote bakstenen
muren en ruwe betonpalen. Ook hier wist de groep G 69 zijn
ruimtelijke kunst tot expressie te brengen, maar de bezoekers
lachten. Het was een maat voor niets : het publiek begreep niets
van alles en zag alleen witmetalen panelen als individualiteiten,
zonder hun plaats in ide ruimte te bemerken. Aan de bezoekers
werd na de derde dag een korte (te korte ?) nota overhandigd om
hen wegwijs te maken. Of het geholpen heeft, weten we niet.
Hierbij gaat dan deze beginselverklaring van G 69 :
Bij het gaan door deze ruimte wordt U in kontakt gebracht met de
werken van Groep '69. Het opzet van deze tentoonstelling ligt niet
zozeer in de afzonderlijke beschouwing der werken, maar in het
ruimtelijk beeld gevormd door de relatie der werken en de omgeving. De plaatsing der werken dient aldus beschouwd als een
bewuste ruimtelijke ordening die een koele atmosfeer aktiveert. In
deze tentoonstelling vormt ieder werk een eigen cel die meehelpt
aan de opbouw van deze ruimtelijke struktuur.
Albert Dusar, Hasselt

'De Zorghe'
Op 21 september II. opende de Gemeente Sint-Kruis (Brugge) het
huis 'De Zorghe', oorspronkelijk een Iandelijke afspanning, later
igemeentehuis, nu gemeentelijke openbare bibliotheek met leeszaal,
kinderafdeling en toneelzolder. Markante bijzonderheden : reeds op
de openingsdag bracht de jeugdstudio van de plaatselijke Reinaertgezellen modern toneel, werd in de bibliotheek Japanse kunst geexposeerd, en konden de eerste lezers worden geboekt, na enkele
weken reeds tweehonderd I
Het pittoresk gebouw heeft niets moeten prijsgeven van zijn
architektonische charme. Intern werd het niettemin grondig gemoderniseerd en gemeubeld, naar plannen van resp. architect
Luc Vermeersch en binnenhuis-arch. Emmanuel Botte. Een interessant snufje : de zetels voor het toneelpubliek hebben, omgekeerd, het lager formaat van kinderzetels (voor verteluurtjes in
de O.B.).
Het gemeentelijk cultuurbeleid zal voortaan aan 'De Zorghe' (naast
onvermijdelijke zorgen) een voortreffelijk werkinstrument hebben
met, naar men verwacht, een gezond pluralisme als basis. Naar
het voorbeeld van reeds verscheidene gemeentebesturen in het
Vlaamse land, die aan hun O.B. een flinke behuizing hebben
verschaft wijst nu ook een gemeente met bescheidener middelen
de goede weg. Medewerking met de vrije O.B.'s kan er bovendien
aan de behoeften van spreiding tegemoet komen. De wetgever
begint aldus ook buiten de stedelijke centra strukturen op zijn
weg te vinden waarvoor passende financiele en organisatorische
beschikkingen niet in het Iuchtledige ,dienen bedacht.
G. Gyselen, Brugge

Zoekertjes
Te koop : 'West-Vlaanderen', volledige jaargangen 1954, 55, 63,
64, 65, 66, 67 en 68, alsmede de volgende losse nummers : jg.
1952 (1, 5 en 6), 1953 (1, 4 en 6), 1962 (2, 4, 5 en 6).
Zich wenden : St.-Alfonsusstraat, 32, Roeselare.
Raf Seys, 'De Rumberg', Ringlaan, Koekelare, zoekt de eerste zes
jaargangen van 'West-Vlaanderen'.

Verbondsberichten
Provinciale secretariaten
Antwerpen : Jos Van Rooy, Potgieterstraat, 15, Antwerpen,
tel. 03/3635.33
Brabant : Vital Robben, Dr. Folletstraat, 220, Wemmel, tel. 02/797289
Limburg : Albert Dusar, Mombeekdreel, 58, Hasselt, tel. 011/218.77
Oost-Vlaanderen Etienne Le Compte, Pontstraat, 16, Aalst,
tel. 053/246.59
West-Vlaanderen Walter De Taeye, Bruggestraat, 161, Roeselare,
tel. 051/246.79
NIEUWE LEDEN
In de zitting dd. 27 september 11. van onze Raad van Beheer werden
de volgende nieuwe leden aanvaard :
Antwerpen
Remy de Pillecijn, Lichtaart (P); Joel! Nuyts, Mortsel (P); Willy Van
Eeckhout, Mechelen (L); Karel Verelst, Kasterlee (P) en Lode
Verhoeven, Lier (P).
Brabant
Marnix D'Haveloose, Brussel (P); Herman Haesen, Zaventem (D) en
Karel Ophalvans, Beersel (P).
Limburg
Flor Van Vinckenroye, Hasselt (L).
Oost-Vlaanderen
Christine Coppens-De Bondt, Geraardsbergen (P); Jan Van den
Abbeel, Gentbrugge (P) en Frank Van Doorne, Gentbrugge (L).
West-Vlaanderen
Alice Debevere, St.-Idesbald (P), Karel Dekandelaere, St.-Idesbald
(L & P) ; Noel Dobbelaere, Oostende (P) ; Walter Samoy, Lauwe (M)
en Magda Vierstraete, Lichtervelde (P).
ONTMOETINGSDAG C.V.K.V. KNOKKE, 27-9-69
Tijdens onze statutaire jaarvergadering, die in december 1968 te
Tongerlo idoorging, werd door een aantal leden voorgesteld om de
jaarlijkse gezellige bijeenkomst van het C.V.K.V. — de statutaire
vergadering is inderdaad gezellig geworden niet meer in het
putje van de winter te houden. De contestanten hebben het beslist
bij het rechte eind gehad en de ontmoetingsdag, die op 27 september te Knokke plaatshad, mag beschouwd worden als bijzonder
goed geslaagd : puike opkomst (ca. 125 mensen aan de dis), puik
kader en verzorgde omlijsting.
Vooraf ging, in de kloosterkapel aan de Van Rijselberghestraat,
een Eucharistieviering door, ter nagedachtenis van ,de in het verlopen jaar overleden C.V.K.V.-leden. Hierna volgde een receptie

door het Knokse stadsbestuur; er werden niet alleen drankjes,
maar ook vriendschap geschonken. Dr. Eugene Mattelaer, burgemeester van Knokke en tevens lid van onze Redactieraad, voerde
het woord en kon onmogelijk verbergen hoe graag hij zich thuisvoelt bij kunstenaars (hij hoefde het trouwens niet te verbergen !).
Al met al een goede inzet voor het feestmaal, dat doorging in de
prachtige St.-Martens-Latemzaal van een chiek hotel, waar voorheen waarschijnlijk nog nooit zoveel Nederlands is gesproken
geworden als op 27 september. Verzorgde tafel. Onze voorzitter,

349

Jozef Storme verwelkomde de gasten en zette, tussen twee gangen
in, onze jarige en bekroonde leden in de ,bloemetjes. Voor de
omlijsting van alles zetten het trio Dom'brecht en chansonnier
Walter Samoy hun beste beentje voor : jonge mensen, die lets te
brengen hebben.
Wie er niet bij was, heeft ongelijk gehad. Maar kern : in 1970 doen
wij het nog .eens over, ergens op een andere plaats in Vlaanderen.
TENTOONSTELLING ACTUELE VLAAMSE SCHILDERKUNST
Aansluitend met ons nr. 106, zijn C.V.K.V.-Limburg en Antwerpen
erin geslaagd een interessante tentoonstelling in te richten te
Eindhoven. De zeven Antwerpse en de zeven Limburgse schilders,
die opgenomen waren in de voormelde aflevering, werden in de
gelegenheid gesteld elk maximum idrie werken te exposeren in de
Krabbedans te Eindhoven, dit in het raam van de Zuid-Nederlandse
Ontmoetingen.
De opening had plaats op 18 oktober, in aanwezigheid van een zeer
talrijk publiek.
Momenteel wordt druk gewerkt aan een tentoonstelling 'Actuele
Vlaamse Schilderkunst', die verscheidene , Duitse steden zou aandoen. Alle geselekteerden uit ons nr. 106 zouden in deze , expositie
opgenomen worden, dus 35 kunstenaars in het totaal. Wij hopen
dat van het Ministerie van cultuur de vereiste imedewerking kan
verkregen warden.

Kunstecho's
AALST
Pro Arte wil door Brie concerten zijn 20-jarig bestaan vieren,
waarvan het eerste op 16/10, een pianorecital door Ed. Del Pueyo
(Mozart, Schumann, Beethoven) in het stadhuis.
Alois de Maeyer werd gevierd n.a.v. zijn 80e verjaardag, om zijn
vele verdiensten, vooral op het gebied van bet toneel. Ad multos
annos, ouwe vechter I

NIEUWE EREDEKENS EN REDACTIELEIDER
Op 27 september jI. koos onze raad van beheer twee nieuwe eredekens : Andre Demedts, als opvolger van Stijn Streuvels, voor de
tak letterkunde; Flor Peeters, in opvolging van Renaat Veremans,
voor de afdeling muziek. Bij geheime stemming werd Herman Vos
verkozen als redactieleider van de afdeling letterkunde, in opvolging van Andre Demedts.
INTERNATIONALE CONTACTEN VAN HET
C.V.KUNSTENAARSVERBOND
De tentoonstelling, door C.V.K.V.-Antwerpen en Limburg georganiseerd te Eindhoven, is een succes igeworden. Ons verbond wenst
beslist verder te gaan op deze weg. Reeds zijn, zoals hoger vermeld, besprekingen aan gang om een nag ruimere tentoonstelling
te brengen in verschillende steden van Duitsland.
Intussen warden ook de betrekkingen •intenser met SIAC, de
Internationale vereniging van christelijke kunstenaars. Op 25 oktober nam een idelegatie van ons Verbond o.l.v. Arch. M. Driessen,
gedelegeerde voor Vlaanderen, deel aan de algemene bestuursvergadering. Deze , ging door in Hotel Krasnapolsky op de Dam te
Amsterdam en was voorgezeten door Prof. Dr. Vroom, Directeur
van de Amsterdamse Academie. Het hoofdpunt van bet programma
was de voorbereiding van een congres voor de Germaanse en
Skandinavische landen, , dat in de nazomer in Vlaanderen zal plaatshebben en waarvan de organisatie door ons Kunstenaarsverbond
zou verzorgd warden.
Op 26 oktober had te Utrecht een treffen plaats van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Kath. kunstenaars
(voorz. arch. Reuser uit Nijmegen), met een afvaardiging van ons
verbond o.l.v. Albert iDusar, voorzitter van C.V.K.V.-Limburg. Er
werd gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. De hartelijkheid, die 'deze ontmoeting kenmerkte, laat gunstige vooruitzichten toe voor de toekomst.

ALVERINGEM
Op 27 en 28/9 werd Cyriel Verschaeve herdacht met een tentoonstelling van zijn letterkundige en zijn plastische werken, een
straatinhuldiging, een Eucharistieviering en een gedenkplaat (Noordstar). Andre Demedts hield een opmerkenswaardige rode, terwiji
Antoon Vander Plaetse voordroeg.

ANTWERPEN
Schilderkunst in Belgie ten tilde van Hendrik Leys is een jubileumtentoonstelling, die in het Kon. Museum v. Soh. K. ,doorgaat tot
16 november. Een zeventigtal kunstenaars met ca. 320 schilderijen zijn hier aanwezig. Het Antwerpse museum was het zich
verplicht deze periode eens in evidentie te stellen, omdat het een
periode betreft, gedurende dewelke het Antwerps overwicht in de
schilderkunst onbetwistbaar was.
Het Museum richt ook wederom een reeks Wintervoordrachten in.
Wij vermelden a.m.: Jongkind (Dr. V. Hefting; 17 nov.); Grafisch
oeuvre van Bruegel (L. Lebeer; 30/11), Bruegel, Erasmus en 'het
Humanisme (A. Deblaere; 14/12), Schaffer (Ph. Mertens; 4/1), An.
VI. Primitieven (Dirk , De Vos; 18/1). Telkens te 11 u.
De Conferentie der Nederlandse Letteren vergaderde in het Archief
v. h. VI. Cultuurleven. Er werden verschillende punten behandelid,
die bijna uitsluitend het financieel aspect van het literair bedrijf
betroffen. Vermits literatuur in ons land bijna uitsluitend ,als een
bilverdienste beoefend wordt, kreeg het behandelde alle aandacht.
De Boekenbeurs, ingericht door de Ver. ter Bevorder. van het VI.
Boekwezen, heeft plaats van 31/10 tot 11/11 in de Sted. Feestzaal,
iMeir, met als thema 'Levende literatuur in Vlaanderen'. De prijs
voor idebutanten ging naar St. Braem (Sextant). Het Referendum
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VI. Jeugd- en Kinderboek bekroonde Albe (De Jonge Odusseus),
J. iMarijn (Het begon met een muts), Gerda Van Cleemput (Maruja),
Marlette Vanhalewijn (Simon en de wondervlinder), Lo Vermeulen
(Groot Wombie-boek).
Een Centrum voor Nederlandse dramaturgie werd deter dagen
opgericht als parastatale instelling, met subsidiering door het
Min. van Cultuur. Het bedoelt het schrijven en spelen van nederlandstalig toneel te bevorderen.
De Oskar de Gruyterprijs van VTB werd toegekend aan , de actrice
Paula Sleyp voor haar rol in 'Zuster Georg', evenals aan de actrice
Chris Lomme voor Alma in 'Een zomer smeult tot as.' Beiden zijn
van de KVS.
Andermaal zette het Reizend Volkstheater zijn opvoedende taak
verder met niet minder dan 17 voorstellingen in de loop van
oktober.
Het 33° Vlaams Nationaal Zangfeest gaat door op 31 mei 1970,
onder de titel 'Vlaanderen, land zonder grenzen'.
Jeugd en muziek programmeert een interessante reeks inleidingsconcerten, avondconcerten en schoolconcerten. Inschrijven en
programma te verkrijgen : J. M., Desguinlei, 25 (Muziekconservato ri um) .
Het Conservatorium opende het academisch jaar met vier sprekers
over 'Wat is een conservatorium in onze tijd ?' : idirecteur Traey,
student T. Brouwers, leraar L. Rosquin en minister van Mechelen.
Uiteraard werden vele realisaties, protesten, desiderata en beloften
naar voren gebracht (30 september).
Frans Huybrechts, Frieda Schoenen en Ria Bollen, leerlingen van
het Conservatorium, behaalden belangrijke internationale prijzen.
L'Apocalypse (1 millioen dollar) van de uitgever Laforet, met madewerking van Buffet, Dali en Co, wordt geexposeerd van 30/10 tot
8/11. Het betreft volgens velen een commerciele stunt, die door een
paar Vlamingen, Raveel en Claus, op kleine schaal is herhaald geworden; maar zij kozen de kop en niet de staart, om het oneerbiedig te zeggen... Triestig showgedoe.
Zeven eeuwen muziek in Europa is het thema van de concerten van
de concertvereniging van het K.VI. Conservatorium voor idit seizoen.
Programma en inschrijving : Desguinlei, 25, Antwerpen.
De Scheldeloodsenprijs voor schilderkunst werd bij het 25-jarigbestaansfeest der vereniging toegekend aan Pros Oversteyns uit
Antwerpen. Hartelijk ,gefeliciteerd.

BRUGGE
Op 6 oogst overfeed ons medelid Kan. Pieter Ghyssaert. Hij had
talrijke, vooral godsdienstige, boeken geschreven, maar had in het
verlopen jaar de aandacht getrokken van een ruim publiek met zijn
dagboek, waaraan Andre Demedts in ons tijdschrift een bespreking
wijdde.
Het Provinciaal Cultuurcentrum zal in domein Tillegem gebouwd
worden; voorwaar een prachtige oplossing, gezien het mooie kader
en de gemakkelijke bereikbaarheid.
Werkplaats Moritoen plant een reeks nieuwe discussieavonden,
gewijd aan nederlandstalige en franstalige romans en auteurs; ook
aan de Engelse literatuur wordt gedacht. Inschr. J. Blomme,
Leopold 111-laan, 33, St.-Michiels (500 fr.).
Het A.W.T. opende het nieuw toneelseizoen met een samenkomst
der kringen. Raf De Cock besprak de provinciale wedstrikden, evenals de A.W.T.-tornooien. Guido Cafmeyer verklaarde het cursussenprogramma, waaraan behalve hijzelf ook Fons Goods, Fr. Beuckelaers en Lea Daen zullen medewerken. Onder leiding van Fernand
Etienne ward een Japans Noh-spel gecommentarieerd.
De XX° Provinciale Cultuurdagen brengen van 7 tot 23/11 een tentoonstelling 'Borduurwerk en kant' (Hanne-Nute Kammerer, Munster)
in het Huidevettershuis. Op zaterdag 29/11, te 15 u. een ontmoeting van de gemeentelijke culturele raden.
Tenslotte de feestzitting van 9/11 met
- Artistenmis in St.-Salvator te 10 u. ('Missa in honorem B.M.
Virginis' van Renaat Veremans o.l.v. Roger Deruwe, met het Veremanskoor en het Bri gs Koperensemble);
— Proclamatie van de provinciale prijzen in de Raadszaal van het
Prov. Hof te 11.15 u., met optreden van het Westvlaams jeugdorkest
o.l.v. Frans Soete, ,met medewerking van Paul iDombrecht.
Het past dhr. Gedeputeerde Storme bij dit vierde lustrum van de
Prov. Cultuurdagen, die aan zijn initiatief zijn te idanken, hartelijk te
feliciteren en hem tevens de dank vanwege de kunstenaarswereld
uit te spreken, wegens o.m. de steeds ,grotere belangrijkheid, die
hij aan de provinciale prijskampen heeft weten te geven.
n

BRUSSEL
Europalla bracht o.m. een reeks concerten van Italiaanse muziek
in het kader van , het Festival van Vlaanderen. Bovendien enkele
tentoonstellingen in het Paleis van Schone Kunsten van 9 tot 12/10 :
Fresco's uit Florence, Ital. Miniatuur, Meesters van de Moderne

K.V.H.U. Antwerpen schrijft, zoals elk jaar, ihaar Prof. J. Persynprijs
uit, voor een essay, geschikt om te verschijnen in de reeks Verhandelingen van de K.V.H.U.
Omvang : 80 a 100 pag. , druks. Prijs : 10.000 fr. Inzenden voor
28 feb. 1970 bij juryvoorzitter Prof. Dr. L. Debaene, Hof ter
Schriecklaan, 60, Berchem-Antwerpen.

ASSEBROEK
Kunstkring De Zeven Torentjes bracht een aantal groepstentoonstellingen van schilderijen, grafiek, beeldhouwwerk en keramiek :
Van 3 tot 8/4 te St.-Kruis in kasteel van Male (inl. Gaby Gyselen);
op 7/9 te Assebroek in , het gemeentelijk domain (inl. Maurits
Maertens, voorzitter); van 14 tot 21/9 te Zedelgem in de raadszaal
(inl. Nerve Casier).

AVERBODE
Een Herdenking Ernest Claes ward door Averbodium ingericht op
25/10. Te 16 u. eucharistieviering met homelie van Bart Mesotten en
zang door St.-Michielskoor v. Brasschaat, o.l.v. Theo Eeckhout.
Daarna academische zitting met Hubert Lampo en Maurits Balfoort;
declamatie door Jo de Meyere.
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Kunst in Italie, Ned. Ital. grafiek, Actuele Ital. kunst e.a. De Kon.
Musea toonden Italiaanse werken uit hun collecties.

Kunst be/even te Brussel is een reeks initiatieavonden over diverse
kunsttakken, ingericht door , de L. de Raedtstichting van sept. tot
november (Maria-Theresiastr., 55, Brussel 4).

De Pieter Bruegelfilm van Haesaerts werd vanaf 5/9 over het land
en ook in het buitenland vertoond. Hij verwekte vanwege alle
bevoegden negatieve, soms heftige, reacties veroorzaakt door een
tendentieuze en wetenschappelijk onverantwoorde tekst; men vermoedt dat Haesaerts zelf uit nalatigheid of argeloosheid dit belangrijk aspect aan een terzake onbekwaam medewerker heeft overgelaten; of was het uit berekening, hopende op goedkope publiciteit door het publiek te ergeren ? — De brochure Bruegel nae 't
leven werd door de Kredietbank verspreid, terwip ook het Mercatorfonds een belangrijk werk aan Bruegel wijdde, evenals de Arcade. — Het Prov. Bestuur richtte een tentoonstelling in 'Pieter

Bruegel en de hedendaagse Brabantse schilders'.
Belgische Galerijen voor actuele kunst bracht in de eerste helft
van oktober een kunstmarkt in de Louisagalerij, met deelname van
twaalf .galerijen. De prijzen waren zeer hoog; het opzet was
overigens zuiver commercieel.

lndische kunst in Belgische verzamelingen wordt geexposeerd in de
Musea van het Jubelpark van 27/9 tot 4/12. Talrijke bijkomende
manifestaties hebben plaats o.m. voordrachten van Prof. Scharpe
(16/10) en Dr. Deleu (30/10).
Signaleren we in de voordrachtenreeks van de Musea : Alb. De
Blaere 'Erasmus, Bruegel en het Humanisme' (7/12, 10 u 30). (Warm
aanbevolen aan P. Haesaerts en zijn medewerkers en aan alle
cultuurspreiders, idie de Bruegelfilm wensen te vertonen). Wij
kunnen overigens verwijzen naar het Bruegelnummer van 'Vlaanderen'.
Het Teaterboek 1967-68 werd op 30/9 aan de pers voorgesteld door
de redacteur A. Van Impe. Jos Janssens en Fred Engelen worden
erin gememoreerd. Voor nadere voorstelling : zie 'Bibliotheek'.

Sabampremies voor amateurstoneel worden toegekend voor creaties van toneelwerken van Sabamleden door amateursgezelschappen, a 750 fr per bedrijf. Inlichtingen : Sabam, Wetstr., 61, Brussel 4.
De literaire Reinaertprijskamp werd op 9/10 toegekend in het Huis
van de Arbeid : aan Albert Van Hoeck (roman 'Over de grens') en
twee Nederlanders voor reis- en speurdersverhaal.
De Fugatrofee (brons van Jeanne De Dijn) werd dit jaar toegekend
in het Sabamlokaal aan het Vokaal Kwartet van Brussel en het
Rondokwartet van de Munt.
Het Brusselse Vlaams Muziekconservatorium zette het jaar in met
meer dan 200 leerlingen. Maar zoals in de meeste Vlaamse onderwijsinstellingen te Brussel is het aantal Brusselaars bedroevend
klein.
De Commissie van advies voor plastische kunsten (Min. v. Cultuur)
werd voor de helft hernieuwd. Zij bestaat thans uit : J. P. Ballegeer,
M. Duchateau, E. Langui, R. Marijnissen, M. Van Saene en K.
Geirlandt. Het is spijtig dat West-Vlaanderen, waaruit vele der topfiguren van onze schilderkunst sedert 1880 behoren, en Limburg,
dat zulk een merkwaardige artistieke opgang kent, voor de tweede
maal voorbij gezien werden bij de samenstelling. Anderzijds ziet
men dat dhr. Langui, die reeds zovele jaren zonneschijn en regen
bracht in de kunstwereld, langs een achterpoortje terug de handen aan de touwtjes van de beurs zal kunnen klampen, hoewel
iedereen een rustig pensioen toewenste voor deze man, die reeds
zoveel verdiensten verwierf door zijn artistieke bemoeiingen. Men
weet dat de commissie adviezen uitbrengt voor de aankoop van
kunstwerken en de subsidiering van kunstinitiatieven.
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Het 'befere souvenir' is een actie die gevoerd zal worden op kunstambachtelijk gebied. Kunstambachtbeoefenaars, die er wensen aan
mede te idoen, moeten zich bekend maken : Econ. en soc. instit.
voor de Middenstand, dienst Kunstambachten, Jozef II str., 9,
Brussel 4. Eerste selektie gebeurt begin febr. 1970; ontwerpen
moeten uiterlijk 31 jan. ingeleverd in het Design Centre.
Twee Prijskampen voor ontwerpen worden ingericht door de Nat.
Commissie voor Kunstambachten van het Min. van Middenstand,
een voor wandtapijt en een voor glasraam. Voorbehouden aan
Belgen beneden 35 j. Inleveren tegen 4/11. Inlichtingen : Nat.
Comm. v. Kunstambachten, Kunstlaan 6, Brussel 4.

Andre Roelant kreeg de driejaarlijkse prijs voor graveerkunst 1969,
voorbehourden aan kunstenaars beneden de 35 j. Hartelijk gefeliciteerd.
Marnix Gijsen werd een verdiende driejaarlijkse Staatsprijs toegekend wegens zijn gehele schrijverscarriere als essayist, romancier,
dichter en historicus van de literatuur. Het C.V.K.V. sluit zich graag
aan bij de gelukwensen, die hem bij deze gelegenheid zullen to
beurt vallen.

Edward Schillebeeckx, een der leidende geesten van onze tijd, ontving samen met de Hamburgse mecenas Alfred Toefner, de lustrumonderscheiding van de Kultuurraad voor Vlaanderen (100.000
fr. en een juweel van R. Buytaert). Dit gebeurde in de Koninklijke
Bibliotheek, naar aanleiding van de viering van het tienjarig bestaan van deze instelling. Weinige Vlamingen hebben in de loop
der eeuwen een zo belangrijke rol gespeeld op intellectueel gebied
voor de gehele wereld. Wij hopen , dat hij op een of andere wijze
door een onbevooroordeelde jury met een Staatsprijs zal bekroond
warden. Dat zou de Staatsprijs, die zo erg gedevalueerd is in de
laatste drie decennia, rehabiliteren. Wij leggen deze suggestie ter
overweging voor aan de beruchte administratie voor de letteren van
ons cultuurministerie, administratie die reeds zoveel kritiek heeft
moeten inkasseren.

U.S.A.-Hedendaagse kunst wordt van 23/10 tot 16/11 tentoongesteld
in het Paleis van Schone Kunsten. Het betreft : Nieuwe Amerikaanse figuratie, 1963/68 — Amerikaanse schilderkunst van 1945 af —
Archipenkoretrospectieve.

DENDERMONDE
Jongeren uit de Denderstreek werden tentoongesteld door Cultureel
Centrum Aymon, Grote Markt, van 22/8 tot 4/9 : Rik Annerel, Georges Beckers, Rik Bettens, Herman Cool, Rosa De Boom, Chris De
Ganek, Jean Steeman. Inleiding door Frans Bailegeer.

DEURLE
Op tachtigjarige leeftijd overleed de grote Vlaamse mecenas Jules
Dhondt. Met dankbaarheid denken vele kunstenaars aan .deze
verdienstelijke man die, wars van het officiele kunstgedoe, de
Vlaamse kunstenaars door dik en dun heeft gesteund on geholpen.

EDEWALLE-HANDZAME
Aan de voorgevel van de pastorie werd een Gedenkplaat Delfien
Vanhaute ingehuldigd ter herdenking van de dichter, die er vijfentwintig jaar geleden als pastoor is overleden (werk van Fr. Minne,
aangeboden door VTB-VAB). De mis werd opgedragen door een
neef van Delf. Vanhaute, terwijI zijn andere neef, ons medelid Albert
Vanhaute, het orgel bespeelde. Toon Vander Plaetse droeg voor
uit het werk van de dichter. Wij wensen ons medelid pastoor Ant.
Deschrevel geluk om ,dit initiatief.

EEKLO

KORTRIJK

De inzenddatum voor de Poezieprijs van de Stad Eeklo werd verschoven tot 1 idecember '69. Max. 3 gedichten insturen, in 5 ex.,
onder schuilnaam. Jury : J. Van Mechelen, J. Brouwers, J.L. De
Belder, J. Murez en P. Thomas. Prijs : 10.000 fr.

Op 3 oktober overleed te Kortrijk kunstschilder August Vandecasteele. Wij hadden gehoopt hem bij zijn tachtigste verjaardag

GEEL
Op 27/9 opende een tentoonstelling van Vlaamse graveurs van
heden in het Stadhuis; Prof. Rene De Coninck hield de opening.
Vooral leerlingen van de Antwerpse Kunstschool kwamen aan bod.

GENK
Op 28 en 29/9 gingen de Vlaamse Toneeldagen door op Hengelhoef.
Een keurgroep uit vier Vlaamse provincies trod op met telkens een
eenakter met bespreking.

GENT
Oktobristen is de titel van de tentoonstelling der werken van G.
Baekelmans, Cel Overberghe, Hans Persoons, Roger Thibau, B.
Vanden Bossche en Fern. Verelst in St.-Pietersabdij, van 16 oktober
tot 23 november; dit gebeurt dus parallel met de reeds vroeger
aangekondigde Forum van de graveerkunst en Forumprijs. In dezelfde periode wordt eveneens in de St.-Pietersabdij de merkwaardige Boldini-tentoonstelling gebracht, die reeds Antwerpen
aandeed.

De Cultur. Kring St.-Pietersbuiten organiseert van 8 tot 11/11 een
tentoonstelling van jeugdboeken, van werken van bejaarden en van
het jeugdatelier, met medewerking van KWB en Covda.

GRIMBERGEN
Gregoriaanse muziek werd op zondag 25/10 in de abdij ten gehore
gebracht door ,de Schola Cantorum van Izegem. Het kende een
groot succes, niet het minst vanwege de vele aanwezige jongeren.

HASSELT
De steeds actieve Provinciale Cultuurdienst o.l.v. Albert Dusar
bracht in de maand oktober in het Begijnhof een combinatie van :
moderne kunst uit rijksbezit, Amerikaanse popkunst van ons redactielid, de verzamelaar Dr. Hubert Peeters, en zeefdrukken van
de Limburgse Researchgroep.
De Provinciale Cultuurdienst organiseert een retrospectieve Herman
Diets, in het Begijnhof van 17 okt. tot 3 nov., gevolgd van 8 nov.
tot 7 dec. door een retrospectieve Prosper De Troyer.
De voornoemde dienst organiseert ook studiereizen voor kunstambachtbeoefenaars.
Op 19/10 werd in het begijnhof de Proclamatie van het zesde

festival van het poppenspel gehouden. Het reizend theater 'Noeske'
uit Antwerpen behaalde het Iandjuweel 1969.

HUIZINGEN
Op 4 en 5/10 greep een provinciale hulde plaats aan Bruegel, met
medewerking o.m. van de Brusselse Ommegang en de Wingense
Bruegelstoet, evenals talrijke Rederijkerskamers.

JETTE
Een autonome Vlaamse Muziekakademie is begin september gestart, als nieuw bewijs van Vlaamse leefkracht te Brussel.

te mogen vieren op onze ontmoetingsdag te Knokke, maar zijn
familieleden hadden er ons van verwittigd idat hij wegens ziekte
belet was te komen. Niemand had gedacht dat hij zo vlug nadien
zou overlijden. Wij bieden aan de kinderen van ons gewaardeerd
medelid onze christelijke deelneming aan.
Het nieuw Cultureel Centrum werd op 11 oktober geopend. Het
bestaat uit : stadsschouwburg, arenatheater, galerij en balletzaal.
De galerij, die met een retrospectieve Marcel Notebaert wordt
ingewijd, bezit 75 m. wand en een ruimte van 90 m 2 ; zij zal
uiteraard aan de Kortrijkse kunstenaars voorrang verlenen. Hetzelfde geldt ook voor de Schouwburg. Gaby Gyselen sprak een
zeer opgemerkte inleiding uit.
Een Romeins Museum werd op dezelfde dag ingehuldigd in de
Broeltoren. Ook voor dit initiatief verdient het stadsbestuur alle lof.
De Lod. de Raetstichting organiseert kerstcursussen over 'Literatuur in ieders bereik' (27 - 31/12), 'Zo werkt een groep' (id.), en
'Spel en feestleiding' (id.). lnlichtingen : Maria-Theresiastra t, 55,
Brussel 4 (tel. 02/19.29.33).

KUURNE
Een Poezieprijskamp werd o.m. ingericht naar aanleiding van hk
vijftigjarig bestaan van het ACV. Veertig inzenders, waarvan Geer,
Verbeke van Kortrijk bekroond werd. Ook Willem Vermandere
verleende zijn medewerking aan het feest.

LEUVEN
Vijf eeuwen orgelmuziek worden behandeld op 14, 21 en 28/10 in
het Lemmensinstituut (Herestraat 51, te 20.30 u.); cencerten van
Kamiel D'Hooghe, Willy Climan en Chris Dubois.

LUXEMBURG
De tweejaarlijkse tentoonstelling van het Kunstambacht in Benelux
gaat in 1970 ,door in het Centre nationale de promotion des arts et
des metiers d'art te Luxemburg. Het Economisch en Sociaal lnstituut
voor de Midd, enstand, Jozef II str., 9, Brussel, verzorgt de Belgische
deelneming.

MECHELEN
De tentoonstelling Fauvisme brengt wel een uitgebreide reeks
werken, maar de keuze ervan vond veel kritiek en gaf blijk van een
verouderd francocentrisme. Zelfs Franse kunsthistorici als Dorival
zien de zaken thans heel anders. Men vraagt zich of hoe iets
dergelijks op dit ogenblik nog mogelijk is. Open tot half november.

MENEN
Het organisatiecomite van de 10de Boekenweek van de Grensstreek
schrijft een Jubileumprijs voor het kortverhaal uit (7.000, 3.000 en
2.000 fr.). Max. 2 verhalen, in 4 ex., inzenden voor 10 jan. '70, onder
kenspreuk. Jury : P. De Wispelaere, M. Janssens en W. Spillebeen.
Reglement bij organisatiecomite, Markt, 13, Menen.

OOSTENDE
De Vlaamse Klub Kust programmeert o.m. Liesbeth List en de
Elegasten (Kursaal, 9/10), Albert Vogel (21/11), Muze op schoot
(16/1); tevens sluit ze aan bij het toneelprogramma van het
Kursaal. Het secretariaat is thans gevestigd : van lseghemlaan 4,
Oostende.
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OPGLABBEEK
OPGLABBEEK

ST.-ANNA-PEDE
ST.-ANNA-PEDE
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ST.-AMANDSBERG
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354

ST.-MARTENS-LATEM
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muziek
werd uitgevoerd,
uitgevoerd, ook
ook van
van
Salzburg.
uziek ward
hedendaagse componisten
componisten als
alsH.
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Pas verschenen boeken van leden
Lucien Dendooven : Vesta : 12,5 x 20 cm., 127 pag., uitgeverij
Saeftinge, Blankenberge, 1969.
Wie het oeuvre van Lucien .Dendooven van nabij volgt, weet dat
hij geen veelschrijver is, maar dat hij ons toch, met de regelmaat
van , een klok, ongeveer om de drie jaar een nieuw , stuk creatief
proza bezorgt : in 1957 was het 'Sjantra de Maan', in 1960 volgde
'Neer Torfinn', 1963 bracht ons 'De Helle Dageraad', .drie jaar later
verscheen 'Water 44' en .dit najaar 1969 kwam zijn roman 'Vesta'
van de pers.
Wij weten dat hij, enkele jaren terug, een studiereis ondernam
naar Rome en deze trip heeft hem blijkbaar het decor opgeleverd
voor zijn 'Vesta'. Wij voegen .hier evenwel onmiddellijk aan toe, dat
het 'oude' Rome slechts achtergrond is voor een zeer eigentijds
igegeven. Hoofdpersoon uit de roman is Gerrit Friedman, een
Belgisch idiplomaat, die letterlijk alles heeft gedaan cm zich een
schitterende carriere te verwerven, 'maw wiens huwelijk anderzijds is .gestrand. Hij krijgt een ibenoeming aan de Belgische
Ambassade te Rome en hij grijpt deze gelegenheid dankbaar aan,
vooral omdat hij, los van zijn vrouw en kind, meent een heel nieuw
en 'vrij' !even te kunnen aanvangen. Deze 'vrijheid' ziet hij a.h.w.
gesymboliseerd in de figuur van Vesta, een mooie jongedame, die
hij toevallig ontmoet, maar die onbereikbaar blijft. Terwip hij haar
najaagt, wordt hij ingesponnen in een corrupte zaak, die zich
afspeelt in leidende kringen. Zijn diep ingeworteld gevoel voor
rechtvaardigheid .doet hem tot het uiterste gaan en de ontmaskering
van laagheid, bedrog en corruptie is voor hem de gelegenheid om
ook zichzelf te ontmaskeren. Uit deze loutering treedt hij naar
voren als een nieuwe Friedman, die zijn plicht begrepen heeft, nl.
'zelf zijn bestemming te kennen'.
Lucien Dendooven heeft zijn hoofdfiguur met kracht en waarachtigheld getekend : de oeroude gelukszoeker, getransporteerd in onze
twintigste eeuw, in een leven, dat het !even van elk van ons kan
zijn. Deze wijsheid geeft hij ons echter mee : , dat de liefde, ook in
de chaos van modern verkeer, in overspanning, in corruptie en
uitspattingen, beschermd wordt door een hogere macht.
Dat de auteur zijn verhaal steide in een flinke taal en het schreef
met een vaart en een spanning, ,die doen opkijken, zijn kwaliteiten
te meer om 'Vesta' te waarmerken als een uitstekende roman.
,

Anne Dellart : Protest orn Eva, 12,5 x 19,5 cm., 96 pag., uitgeverij
Desclee De Brouwer, Brugge/Utrecht, ingen. 75 fr.
Anne Dellart, die wij vooral waarderen als dichteres, liet onlangs
haar derde roman verschijnen : 'Protest om Eva'. Een 'kaleidoskopische roman' voegt zij zelf aan de titel toe. Kaleidoscopisch :
ja. , Maar een roman ? Het is onze ipersoonlijke indruk — en men
hoeft deze niet te delen — dat het steeds een moeilijke opgave is
een prozawerk van iemand, die in eerste instantie ,dichter is, te
beoordelen. 'Protest om Eva' laat zich in elk geval niet lezen als
een roman. Het is een prachtige puzzle van imooi verwoorde
gedachten en overwegingen, die wentelen om een aantal zeer
actuele en prangende vragen omtrent de specifieke opdracht, die
de opvoeders van deze tijd moeten vervullen, omtrent de gestalte
en de rol van de kerk daarin, omtrent de kansen vooral die de
jeugd moeten gegeven worden : wat moet aan deze jeugd meegegeven worden : een hoop 'bagage', die na enkele jaren overboord gegooid wordt, feitenkennis, die een computer of een robot
voeden, theorieen die als onkruid het persoonlijk denken overwoekeren, een geloof, ,dat totaal buiten ,deze tijd staat ?
'Protest om Eva' is een lange worsteling van een lerares, die haar
,

opdracht tracht te begrijpen en er gestaite aan te geven : mee te
werken aan die ene grote boodschap : 'Zie, ik maak alles nieuw'.
Zij slaagt dear niet onmiddellijk in, 'mar als zij, door het verstarde 'establishment' uit de school verwijderd wordt, staat de
poort van de hoop en de toekomst toch al op een kier : 'Eindelijk
maken wij van onze aardschedel een speelplaats omdat de torren
en de rupsen en de doodgravers en de inquisiteurs omgekomen
zijn'. Maar dat kan slechts 'als je uiteindelijk aile stadia van gekwetstheid en ergernis doorlopen hebt.'
Dit nieuwe boek van Anne Dellart laat zich niet gemakkelijk lezen,
maar voor wie het door wil maken, wordt een prachtige bron ontsloten, ook omwille van de krachtige, plastische taal waarin het is
gesteld.
Valentin Vermeersch : Brugges Kunstbezit 1, 21 x 24 cm., 244 pag.,
uitgeverij Desclee De Brouwer, Brugge/Utrecht, 1969, 49 pag. illustr.
in kleuren en zwart-wit, geb. in vollinnen band met stempel en
vierkleurige stofwikkel, 440 fr.
'Brugges Kunstbezit' is de titel van een serie luxueus gepresenteerde boeken, waarin 'het artistiek bezit van een der mooiste
historische steden van- Europa, op moderne en bevattelijke wijze
wordt voorgesteld en besproken. Aan de ene kant dus een
wetenschappelijk verantwoorde en toch voor iedereen verstaanbare commentaar bij Brugges kunstpatrimonium — en anderzijds
de presentatie ervan in een waarachtig kunstalbum, tdat en als
geschenkboek en als wade-mecum voor de toerist zal kunnen
dienen.
Drs. Valentin Vermeersch, die zich steeds meer opwerpt als een
van de beste specialisten wat betreft de kennis van Brugges kunstbezit, heeft ideze opdracht bijzonder goed begrepen en bezit —
gelukkig ! — de zeldzame gave om eerder edorre wetenschap om
te zetten in boeiende vulgarisatie.
In dit .deel 1 van 'Brugges Kunstbezit' wordt een selektie van 50
kunstwerken voorgesteld, dit op basis van de vier grote kunsttakken : architectuur en interieur (10 nummers), scuiptuur (10 nummers), kunstnijverheid (10 nummers), schilderkunst en grafiek (20
nummers). De behandelde kunstwerken zijn chronologisch verspreid over een periode die loopt van de 10de tot de 20ste eeuw.
Over elk werk worden zoveel mogelijk kunsthistorische, technische,
esthetische en zelfs ancedotische gegevens verstrekt. Elke notitie
wordt gevolgd door een uitgebreide bibliografie van het betrokken
kunstwerk, en een korte inhoud in het Frans en het Engels. Cumulatieve indices of registers op naam van de kunstenaar, de bewaarplaats en het onderwerp besluiten het boekdeei, dat onder alle
opzichten als uiterst boeiend en interessant kan geheten worden.
Wie dus een Engelse of Franse vriend wil verrassen met een uniek
nieuwjaarsgeschenk, wordt hier tevens in de gelegenheid gesteld
zijn steentje bij te dragen tot de bekendmaking in het buitenland
van het eigen kunstpatrimonium, dat rijker is , dan wij soms wel
vermoeden.
R.C. Gitsberg : Het verdwenen landgoed van de Stevenisten,
13,5 x 21 cm, 223 pag., Uitg. Roularta n.v., Roeselare, 1968, 106 fr.
(p.r. 45.37.21 t.n.v. R. Cailewaert, schoolhoofd, Gits).
Historische streekromans beginnen zeldzaam te worden. Gitsberg
heeft ergens een oud dagboek (1815-1863) kunnen opduiken en
zette zich aan het werk : een kloek boek omheen de verwikkelingen van de Stevenistische beroering rond de jaren 1812-1863.
Een halve eeuw 'Arm Viaanderen', waarin de kleine mens in de
greep van strijd en idealen de viag moet strijken. Al is het zonder
oneer...
Andre Demedts, die het werk in handschrift gelezen had, schreef
erover het volgende : „R.C. Gitsberg heeft mij geboeid van het
begin tot het einde. Vooreerst omdat hij zijn stof ,kept, omdat hij
geweten , heeft wat hij vertelt en dat is vrij zeldzaam, want veel
schrijvers verhalen zo 'mar wat hen door het hoofd schiet en
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komen uit waar zij het niet hadden voorzien. Ten tweede omdat
hij kan vertellen. Hij heeft zijn geschiedenis binnen de gepaste
grenzen gehouden. Niet afgehaspeld om ervan af te zijn, niet uitgelangd tot vervelens toe. Bezadigd, en met een gevoel van deernis,
dat in genegenheid wortelt, heeft hij mensen en toestanden uit
een voorbije tijd opnieuw doen leven. Ze leven en overtuigen ons.
Dat is , de derde eigenschap van zijn boek.
In West-Vlaanderen bestaat een aloude traditie van regionale epiek.
Tijdens de vorige eeuw heeft zij Victor Huys, Julius Leroy, Omer
Karel de Laey, met de mannen van „'t Manneke uit de Mane" en
„Rond den Heerd" opgeleverd. In deze eeuw heeft Warden Oom en
veruit de grootste van alien, Stijn Streuvels, ze voortgezet. Het
moet een eer zijn voor R.C. Gitsberg, met zijn roman over het
Stevenisme tot die stroming te behoren".
Wij kunnen dit volledig beamen en wensen het mooie boek van
Gitsberg een ruime verspreiding toe. Een pluim ook voor de frisse,
kleurige omslag, die ontworpen werd door B. Callewaert.
Johan Ballegeer : Wandelgids voor Lissewege, 16 pag., Vlaamse
Toeristische Bibliotheek, V.T.B., 1969, 15 fr.
Dat Lissewege heinde en ver bekend staat als een van de schilderachtigste dorpen van Vlaanderen, hoeft niet meer gezegd. Aan
zulk dorp, een toeristische schat, werd door de actieve Johan
Ballegeer een handige, bruikbare en up to date gids gewijd. Hij
doet dit op zijn eigen, al evenzeer bekende wijze : fris, speels, met
humor, met gezag tevens.
De Kunstpockets van A. van Wiemeersch, Gent (13,5 x 19,5 cm.,
32 pag., geTII.) tellen nu reeds 20 nummers.
Een drietal ervan werden ons ter kennismaking toegezonden ;
nr. 3 : Roland Monteyne; nr. 18 : Hubert Minnebo; nr. 20 : Jacky

De Mayer.
Ze werden zeer interessant gepresenteerd : korte teksten, beschouwingen van bekende en minder bekende critici — ook in andere
talen dan het Nederlands, nl. Frans en een enkele keer Engels —
plus dan ongeveer 14 pag. illustraties, die bijzonder goed verzorgd
zijn en een duidelijk idee geven van het werk van de kunstenaars.
En verder een overzicht van hun voornaamste tentoonstellingen.
Kortom : efficientie en goede smaak gaan hier hand in hand. De
volledige reeks 'Kunstpockets' projecteert op bevattelijke wijze
het beeld van de jongste Vlaamse beeldende kunst.
j. v. r.
Gaby Gyselen, De Brugse tak van de tamilie Grosse en haar
Kunstatelier. Overdruk 'Biekorf', Brugge, 1969. 74 blz., 21 illustr.
Op 15/9 werd ons medelid Jozef Van Hauwermeiren-Grosse vijfenzestig jaar. Bij deze gelegenheid, die tevens het vijfde decennium
inzette van het beheer door het gezin J. Van Hauwermeiren van
het huis Grosse, verscheen een plaket over deze belangrijke kunstinstelling. Zij werd verzorgd door de competente cultuurattache van
de Provincie West-Vlaanderen. De waarde ervan werd in zijn inleiding onderlijnd door A. Viaene : „Aan de bladen familiegeschiedenis wist Gaby Gyselen, door fijnzinnige cultuurhistorische
peiling, de dimensie te geven van een essay, dat het edelste werk
van geest en hand in !ulster zet."
Een merkwaardige familiegeschiedenis I De verste tradities wijzen
St.-Jean de Maurienne (Savoye) aan als oorsprong. Maar het is
uit Gent dat de passementier Jean-Francois Grosse omstreeks 1814
te Brugge een filiale vestigt, die door zijn zoon Louis tot steeds
grotere bloei zal gebracht worden en van het zuiver ambachtelijke
naar het artistieke peil verheven. Het is vooral de opgang van de
neo-gotiek, waar Aug. Welby Pugin een grote rol in speelde, die
de gunstige sfeer voor deze ontwikkeling heeft geschapen. De
faam van Brugge als levend kunstcentrum is niet het minst aan
hem te danken, faam die gedurende decennia de produkten van het
Brugse kunstambacht over geheel de wereld heeft bekend gemaakt
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en doen waarderen. Antoinette-Emilienne zette het tijdvak in van
het huis A. E. Grosse, dat door een vernieuwing van de stip
wordt gekenmerkt, een strekking die zich nu nog met veel succes
verder ontplooit in onze dagen van liturgie-omwenteling en smaakwijziging. Het huis Grosse is men hiervoor hulde en dank verA. S.
schuldigd.

BOEKEN OVER KUNST
Roger-H. Marijnissen en Max Seidel : Bruegel, 27 x 30 cm., 396 pag.,
waarvan ca. 250 pag. illustraties in kleur en zwartwit, geb. in vollinnen band met goudopdruk en stofwikkel, opbergdoos in karton,
uitg. Arcade, Brussel, 1969.
We zijn nog steeds in het Bruegeljaar. De befaamde uitgeverij
'Arcade', die reeds zoveel prachtige kunstboeken op ide markt
bracht, heeft ons dit jaar tweemaal verrast met een Bruegelboek.
Het eerste verscheen heel in het begin van 1969, het tweede —
veel Iijviger, mooier en nag heerlijker dan het eerste — kwam zopas van de pers. De Arcade heeft het de recensent bijzonder
moeilijk gemaakt, althans om de nodige superlatieven te vinden
om de vormgeving van dit prachtige boekwerk te loven. Maar laten
wij eerst even kennismaken met de opvatting van deze uitgave.
Het Bruegelboek 1 is als het ware de aanloop geworden tot dit
Bruegelboek II, en toch is het helemaal anders van conceptie.
Bruegel II is in de ware zin van het woord een 'kijkboek' geworden.
R.-H. Marijnissen, die voor de tekstgedeelten instond, zegt het at
dadelijk in zijn inleiding : „Kijk dus ! Onze tekst zal slechts een
historisch-kritische toelichting zijn ten behoeve van degenen die
zijn werk verder willen ontleden." Het tekstgedeelte zeif omvat een
biografie van Bruegel (nagenoeg dezelfde als in Bruegel I), een
opstel over 'Bruegels tijd en werk' (bepaalde gedeelten uit
Bruegel I aangevuld en herwerkt). Vervolgens de tijdstabellen
(eveneens overgenomen uit het eerste boek) en dan iets nieuws :
een catalogus waarin 44 nummers werden opgenomen; de auteur
zegt dat het er hem om te doen was hiermee de eigenlijke
Bruegelproblematiek — inzond?rheid de inhoud van het oeuvre —
te belichten.
De hoofdbrok van het boek bestaat uit reprodukties : enerzijds een
uitzonderlijk mooie keus kleurplaten, die schilderijen van Bruegel
hetzij geheel of gedeeltelijk voorstellen — en anderzijds een
sublieme serie zwartwit foto's (afgedrukt in helio) van Max Seidel :
de mooiste verzameling details uit Bruegels schilderijen, die wij
ooit te zien kregen. En daar komt dan deze verrassing bij, dat
schilderijfragmenten uitgroeien tot een nieuw geheel. Men beweert
vaak, dat elk , detail uit een Bruegelschilderij, samen met de
onmiddellijke omgeving ervan, uitgroeit tot een zelfstandig werk,
welnu, — en dat beamen wij volmondig met Marijnissen — men
kan nag verder gaan en zeggen dat 'nude, vertrouwde voorwerpen
ons door de fotografie vanuit een za ongewone gezichtshoek worden getoond, idat deze ons nu totaal anders voorkomen'. Max
Seidel heeft van sommige Bruegelwerken een uniek 'beeldboek'
gemaakt (wij denken hierbij onmiddellijk aan de 'Triomf van de
dood') en vragen ons, bij het zien van de serie Seidel-foto's af, of
wij ooit Bruegel wel goed hebben bel'eken. Hetzelfde geldt voor
'Dulle Griet' en ja, we zouden hier alle gefotografeerde schilderijen
imoeten vernoemen...
In elk geval is ,dit nieuwste Arcadeboek een werkelijk monument.
Dat zolets bij ons kan verschijnen, mag ons om veel redenen blij
stemmen : op het gebied van het kunstboek zijn wij wel degelijk
volwassen. Gelukwensen dus aan alien, die bij deze formidabele
realisatie betrokken waren : uitgeverij, auteur en fotograaf, mensen
van zetterij, opmaak en fotogravure, drukkers en binders.
Voor wie het mocht interesseren, vermelden wij nog dat dit werk
eveneens in het Frans en het Duits verscheen.
En als wij nog mogen besluiten met een kleine opmerking ? Helemaal achteraan in het boek werd een zeer degelijke 'bibliografie'

opgenomen. Het heeft ons verheugd daarin de medewerkers aan
ons Bruegelnummer opnieuw te ontmoeten. Jammer dat Gaby
Gyselen vergeten werd... Zijn bijdrage aan onze aflevering was
nochtans onbetwistbaar substantieel.

Genie en Wereld, vijfde deel : Beethoven, 16 x 25 cm., 338 pag.,
6 illustratiereeksen (met tientallen kleur- en zwartwitreprodukties),
gebonden in gewatteerde luxeband, uitg. Heideland, Hasselt, 1969,
los deel : 475 fr., in reeks : 375 fr.
Dit deel uit de bekende serie 'Genie en Wereld' is, naar onze
mening althans, het interessantste wat totnogtoe verscheen, alleen
al omwille van de opname erin van een 'Algemene catalogus der
werken van Ludwig van Beethoven', een klein 'monument', samengesteld door een aantal eminente musicologen uit Frankrijk,
Belgie, Duitsland, Spanje en de V.S. Een unieke 'kluif' voor
muziekstudenten en -leraars en voor al wie belangstelling opbrengt voor het werk van Beethoven !
Maar er is meer. In aoht hoofdstukken wordt het genie van Beethoven benaderd en wel z6, dat telkens een ander facet onder ogen
wordt genomen. Robert d'Harcourt behandelt 'Een bewogen en
hartstochtelijk leven', Alfred Kern heeft het over 'Een gekweld
mens', Jacques Brenner schrijft over 'Het genie in Burger', terwijl
Andre Maurois 'Het mysterie der liefdesbetrekkingen' tracht te
ontsluieren. Bernard Gavoty roept 'De sfeer van Wenen' op, Andre
Jolivet beschrijft 'Het rijk van Beethoven', Herman Scherchen
schreef een hoofdstuk over 'De componist gezien door een
dirigent', terwill Jules Romains een synthese tracht te geven in
zijn opstel 'Beethoven zoals hij is'.
Het illustratiematerieel is over het algemeen prima, uitgenomen
de kleurreprodukties, die van geen al te goede kwaliteit zijn.
In elk geval is dit deel uit 'Genie en Wereld' belangrijk genoeg
opdat het zou mogen plaatsnemen in elke muziekbibliotheek, die
die naam waardig wil zijn.
Beroemde Musea van de Wereld, tweede deel : British Museum
Londen, 24 x 29,5 cm., 172 pag., ca. 134 kleurillustraties, gebonden
in vollinnen band met goudstempel, uitg. Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1969, per deel : 400 fr. (bij intekening op 6 delen),
afzonderlijk : 475 fr.
De reeks 'Beroemde Musea van de Wereld' is aardig op weg om
een felgegeerd boekenbezit te worden. Ook dit tweede deel —
ditmaal gewijd aan het British Museum te Londen — is een onder
alle opzichten luxueus uitgegeven werk. Vooral de prachtige
kleurplaten — meestal op groot formaat trekken de aandacht,
in het bijzonder dan de 'bloemlezing' uit de verluchte handschriften, die echt uniek mag genoemd worden. En dit wil dan
hoegenaamd niet zeggen, dat de andere reprodukties van een
lager niveau zijn : de afgebeelde beeldhouwwerken, bas-reliefs,
vazen, weefsels, tegels, schilderingen en sierraden lonen stuk
voor stuk de moeite, zodat heel het boek een groot, boeiend en
kostbaar album wordt, een 'wandeling thuis' doorheen het mooiste
bezit van het British Museum. Na een voorwoord door Sir Frank
Francis, directeur en eerste bibliothecaris van het British Museum,
en een inleiding door Frederick S. Leigh-Browne, volgen zeven
reeksen illustraties : Afrika-Oceanie-Amerika, Oud Egypte, VoorAzle, Perzle-Indie-Tibet-China, Oud Griekenland en Rome, daarna
een rubriek met allerlei uit de kunstnijverheid (metalen, ivoren,
weefsels, email, keramiek) en het reeds vermelde hoofdstuk,
gewijd aan de miniaturen. Elk afgebeeld kunstwerk wordt bondig,
maar degelijk, beschreven, ook wetenschappelijk.
Na het illustratieve gedeelte volgen dan nog een tiental bladzijden,
gewijd aan de geschiedenis van het museum en zijn bouw, de
verschillende verzamelingen, die het rijk is, en het gebouw zelf.
Een beknopte bibliografie, een lijst van illustraties en een namenregister completeren dit schitterend boek, dat ook technisch feilloos mag genoemd worden,

Cahiers van Deurle, eerste deel : Albert Servaes : De Kruisweg van
1919, 21,5 x 30 cm., 64 pag., 16 illustraties, Colibrant-Uitgaven,
Deurle, 1969, gekart., 200 fr. (luxe-uitg.), 100 fr. (gewone uitg.)
Onlangs verscheen dit eerste deel van een reeks monografieen,
die, onder de titel 'Cahiers van Deurle', de aandacht zullen
vestigen op het oeuvre van diverse kunstenaars, wier naam in
verband zal worden gebracht met de activiteiten van het nieuwe
Museum Dhondt-D'Haenens. Dit museum verleent trouwens, met
de gemeente Deurle zelf, zijn medewerking aan het realiseren van
de 'Cahiers'.
In dit eerste deel wordt op uitstekende wijze de eertijds verboden en intussen ook op kunstgebied historisch geworden
'Kruisweg van 1919' van Albert Servaes gereproduceerd. Wies
Moens schreef bij elke kruiswegstatie een indringende, zeer
mooie tekst. De lay-out werd verzorgd door de bekende graficus,
Prof. J. Hendrickx. Het boek kan besteld worden bij de erkende
boekhandel, het museum te Deurle, of bij de Colibrant-uitgaven,
eveneens te Deurle.
De eerstvolgende 'Cahiers' zullen teksten bevatten van o.a. Maurice
Gilliams, Anton van Wilderode, Karel van de Woestijne en J.L. de
Belder, in verband met het werk van resp. Jos Hendrickx, Jozef
F. Cantre en Albert van Dijck.
Vermelden wij hier tevens nog dat, op het specifiek Colibrantterrein, vooralsnog voorbehouden aan de podzie, in de naaste
toekomst uitgaven worden voorzien van Daan Boens, P. G.
Buckinx, Bertien Buyl, Gerda Berckmoes en Jan Veulemans, met
grafische medewerking van Poi Mara, Rover en Michel Bracke.

Teaterjaarboek 1967-1968, 21 x 29,5 cm., 172 pag. geTII., uitgegeven
onder de auspicien en met de steun van de minister voor de ned.
cult., 1969.
Het stemt ons gelukkig te mogen ervaren, dat de uitgave van een
Teaterjaarboek wel degelijk een jaarlijkse gebeurtenis zal worden
in Vlaanderen. En dat het daarbij dan luxueus, op uitstekend
papier, in een flinke lay-out en rijk galustreerd gebeurt, is een
pluspunt te meer. Een dergelijke uitgave is onder tal van oogpunten uiterst leerrijk : zij toont duidelijk aan hoe rijk en hoe
arm wij zijn, hoe eerlijk en hoe gesofistikeerd, hoe vermogend en
hoe onbenullig op het gebied van toneel. Een goede spiegel dus
van wat in Vlaanderen in eon jaar tijd 'teatraal' gepresteerd werd.
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Zoals de redactie het in haar 'verantwoording' schrijft, verschilt
deze uitgave fundamenteel niet van het eerste Teaterjaarboek,
noch in opzet, noch in iuitvoering. In feite kOn er niet zoveel aan
gewijzlgd warden, vermits de bedoeling — een 'totaalbeeld' ibrengen, zOnder appreciate — in de eerste uitgave wel degelijk
bereikt was.
In elk geval : een prestatie, die er m ag zijn en bijgevolg een eresaluut aan Damien De Gruyter, Marcel Grypdonck, Karel Hemmerechts, Vincent Peeters, Fans Van Impe en Roland Vanopbroucke,
die voor de redactie instonden. Een typografisch muggetje ziften :
een opdruk op de rug van het boekdeel staat fijn !
Wij willen edeze gelegenheid inlet laten voorbijgaan om nog eens op
de ,nagel van de luisterspelixditiek van , B.R.T. 1 te slaan. In dit
Teaterjaarboek werd, zoals het overigens past, ook een overzicht
gebracht over het luisterspelseizoen 1967-68. Wij nemen over : „Dat
het aantal oorspronkellike Nederlandse werken , hierbij beperkt
imoest blijven tot zes... bewijst alleen maar hoe schraal de oogst
van de eigen bodem dit jaar was. Onder die zes... waren er slechts
twee van Vlaamse auteurs : ...Lode Vandeput en... Andries Poppe".
Daarmee moet de goegemeente het weeral -eens doen. Wanneer
noemt men .dan eindelijk eens man en paard ? Het is bijzonder
leerrijk ook eens een lijstje aan te leggen van de personen, die
regelmatig 'waardig' worden bevonden om een vreemd hoorspel te
vertalen I Jongens, jongens, wanneer komt er ooit eens een eind
aan zoveel schijnheiligheid ?
,

.

Yang Podzie Reeks, Hoogstraat, 83, Gent.
De redactie van het Intelligente en welverzorgde tijdschrift 'Yang'
is onlangs gestart met een nieuw initiatief : de uitgave van een
reeks dichtbundels, onder de naam 'Yang Poezie Reeks'. Zij is
van oordeel idat deze nieuwe serie beantwoordt aan een drievoudige reele behoefte : de behoefte om de eigentijdse podzie te revaloriseren, de behoefte am deze podzie in een aantrekkelijke
vormgeving te publiceren en de behoefte am ze in reeksverband
aan een lage prijs te verspreiden.
De eerste vier deeltjes zijn verschenen :
'Ook een zomer' (Daniel Van Ryssel - 64 pag.)
'Als Lynceus zout zegt' (Julien Vangansbeke - 44 pag.)
'Het vijfde seizoen' (Roger Serras - 66 pag.)
'Een konsumptief landschap' (Roland Jooris - 54 pag.).
Julien Vangansbeke heeft o.i. het meest te zeggen van deze vier,
is oak ontegensprekelijk het meest begaafd. Wat niet wil zeggen,
.dat de andere idrie bundels ongenietbaar zijn. Wij hebben de indruk, dat eerlijk igetracht wordt dichters van deze tijd te zijn, met
een eigen geluid, met twee voeten in het mooie, afstotelijke,
iboeiende en ,meedogenloze gebeuren, idat wij wereld noemen.
De presentatie van de reeks is uitstekend : fris, jong, aantrekkelijk.
Raoul De Keyser, die de omslagen ontwierp, weet wel , hoe het
'hood. Ach ja, de prijs nog : 55 fr. per deeltje (zeer schappelijk,
gezien de waar).
Nog even lets over twee onlangs (min of meer) verschenen boeken
over dichters en schrijvers
Paul De Vree : Onder experimenteel vuur, 10,5 x 19,5 cm., 344 pag.,
Galgeboekje 25, Uitg. De Galge, Brugge/Antwerpen, 1968.
De auteur gaf dit werk een ondertitel mee : vade mecum voor de
vlaamse experimentele poezie 1953-1967. Heel veel valt er niet over
te zeggen. Misschien heeft het boek enige waarde als (nogal
kreupele) encyclopedie van onze hedendaagse Vlaamse dichters,
hier en daar vind je een brokstuk goede poezie (niet van De Vree !),
maar het overige is compleet zinloos geleuter, dat de auteur vast
zelf niet begrijpt, tenware hij in een soort essayistisch jargon is
grootgebracht en er een heel speciaal verklarend woordenboek op
nahoudt. Jammer van het papier dus...
Fernand Auwera : Schrijven of schieten ?, 13 x 21 cm., 273 pag.,
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Standaard Uitgeverij, Antwerpen/Utrecht, 1969, 150 fr.
Dit boek bevat 30 interviews met Noord- en Zuidnederlandse
schrijvers. Geen gewone vraaggesprekken, maar, zegt de auteur :
, dit boek ontstond uit mijn onzekerheid tegenover inhoud en betekenis van het schrijversengagement". lnderdaad : schrijven of
schieten dus, een prachtig gekozen titel, die een nonconformistisch
interviewer als Auwera zeer goed client.
Het is interessant even op te sommen, welke schrijvers aan bod
komen in ,dit werk : Van Aken, Bemlef, Breytenbach, Claus,
Geeraerts, Gils, Rene Gysen, Hella Haasse, H. en F. Heeresma,
Ed Hoornik, Kemp, Kouwenaar, Lampo, Jef Last, Marcel Van Maele,
iMichiels, Mulisch, Pernath, du Plessis, Hugo Raes, Robberechts,
Roggeman, Ruyselinck, van de Waarsenburg, van der Veen, Vogelaer, Walschap, weverbergh, de Wispelaere en Wolkers. Uiteraard
een kaleidoscoop, ,maar waarin Auwera met vaste hand de ondervraagde auteurs leidt naar het punt waar hij ze hebben wil en dat
pis ,bijzonder interessant. Vanzelfsprekend zakken er enkelen in dit
examen, en geen woordenvloed kan hen nog redden. En als weverbergh ook meespeelt, clan wordt het pas aartsdol : niet te geloven
hoe iemand ze schaamteloos kan zijn, maar ja... bij gebrek aan
betere gaven...
In elk geval zal het over enkele jaren beslist de moeite lonen om
zekere schrijvers, die hier geInterviewd worden en die soms zo
ridderlijk met het geengageerde zwaard zwaaien, nog eens te
confronteren met de ideeen, die zij hier met zoveel overtuiging
verkondigen.
,

,

Jozef van Overstraeten : De Nederlanden in Frankrijk, beknopte
encyclopedie, 12 x 17 cm., 608 pag., 32 platen, uitg. V.A.B./V.T.B.,
Antwerpen, 1969, prijs : gewone uitgave : 75 fr. (leden V.A.B./V.T.B.:
60 fr.), luxe-uitg. resp. 95 fr./80 fr.
Dit werk, eigenlijk een voortzetting van de 'Gids voor Benelux',
behandelt het deel van Frankrijk dat, van de 15e tot de 18e eeuw,
igeleidelijk aan de Nederlanden werd ontnomen, nl. het Noorderdepartement, het Nauw-van-Kalesdepartement en delen van het
Zomme- en Aisnedepartement.
In streng alfabetische volgorde van de Franse officiele benamingen
om sde bruikbaarheid van het boek niet te verminderen —
worden behandeld de hierboven vermelde departementen.
Voor elke plaats worden opgegeven : 1. de Franse benaming,
2. de Nederlandse benaming, 3. departement, arrondissement en
kanton, 4. het inwonertal, 5. de hoogteligging, 6. de zee, rivier of
beek, waaraan de plaats Iigt, 7. de natuurlijke of historische streek,
8. de beknopte geschiedenis met verklaring van de plaatsnamen,
9. de beroemde personen, die er geboren werden, er verbleven of
er stierven, 10. volkskundige details, 11. ide 'specialiteiten', 12. de
landbouw of specifieke nijverheid, 13. de toeristische merkwaardigheden, 14. de adressen van de V.V.V. (syndicat d'initiative), hotels
en restaurants.
Ook de namen van streken en rivieren komen in de alfabetische
volgorde voor.

Horizonreeks 1969, Davidsfonds, 12,5 x 18,5 cm., ca. 80 pag., gen.,
ledenprijs : 40 fr., handelsprijs : 60 fr.
De Horizonreeks van het Davidsfonds brengt een reeks studies over
zeer actuele onderwerpen en dan zits gesteld, dat zij iedereen, die
begaan is met de grote problemen, waarmee onze tijd geconfronteerd wordt, kunnen boeien en interesseren. Een bepaald probleem
wordt geprojecteerd en de auteur belicht er telkens de voornaamste aspecten van in een zeer bevattelijke taal en in een reeks korte
hoofdstukken, die vooraf nauwkeurig werden uitgestippeld. Wie
zijn horizon wil verruimen, vindt in de Horizonreeks een prachtige
hulp.
De ideeltjes, verschenen in 1969 zijn :
B. J. De Clercq : 'Progressief contra konservatief'
P. J. De Schepper : 'Verdovende en stimulerende middelen'
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Triennale der Zuldellike Nederlanden. Jonge kunst uit Zuid-Nederland en Vlaanderen. Sted. van Abbemuseum, Eindhoven (3/4 tot
18/5); Kon. Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1/6 tot 13/7);
44 blz., 21 illustraties.
De twee museumdirecteurs, J. Leering en W. Vanbeselaere, Ieggen
in de inleiding uit ,dat de tentoonstelling aansluit bij de vorige
triennale en dus wel degelijk het accent Iegt op het nieuwe dat
zich sedertdien heeft voorgedaan.
De aanwezige Vlamingen zijn : Rol. van den Berghe, Marcel
Broodthaers, Hugo De Clercq, Etienne Elias, Jos Jans, Jean-Paul
Laenen, Marcel Maeyer, Panamarenko, Yves De Smet en Mark
Verstockt; slechts idrie van hen zijn minder , dan 35 j. oud en de
Gentenaars hebben het overwicht. Als Nederlanders vindt men :
Teo Bessemer, Gerard Caris, Ger Van Dyck, Jan Gregoor, Theo
Kuypers, Jos Manders, Frans Peeters, Toon Slegers, Jan Spit; het
zijn praktisch alien Noord-Brabanders, wat ons , doet veronderstellen dat Zuid-Limburg in Eindhoven geen te beste artistieke
naam heeft; de , gemiddelde leeftijd is nog hoger dan bij de
Vlamingen.
Over het algemeen heeft men te doen met epigonisme van de
bestaande Internationale modes en procedes, soms wel geestig
en getuigend van vindingrijkheid.

Bruegel en zijn wereld. Kon. Museum voor Schone Kunsten, Brussel
(20/8 tot 16/11); 114 blz., zwart-wit en kleurillustratles.
lemand, die de opening van deze tentoonstelling heeft kunnen bijwonen had ons gezegd dat de cataloog, o.m. wat de lay-out en de
inleidende tabellen betreft, zich enigszins had laten inspireren
door het Bruegelnummer, dat 'Vlaanderen' in het begin van het
jaar uitgaf. Zo dit waar is, dan is het een eer voor 'Vlaanderen'
want de cataloog van 'Bruegel en zijn wereld' is in alle opzichten
merkwaardig.
De tentoonstelling zelf bestaat, zoals men weet, uit zwart-wit foto's
in natuurlijke grootte van het ensemble van Bruegels werk. Dit
wordt aangevuld door een uitgebreide wetenschappelijke documentatie, grotendeels eveneens van fotografische aard. Dit alles
wordt door didaktische en synoptische panelen verder verduidelijkt.
De cataloog is zeer beknopt en synthetisch gehouden. Eerst een
levensbeschrijving, gevolgd door de stamboom der Bruegels en
chronologische tabellen van Bruegels !even en werk, gesitueerd
ten opzichte van het cultureel, politiek en religieus !even van
Europa in zijn tijd; bondig warden dan de hoofdtema's van Bruegel
toegelicht. Het eigenlijke catalogusdeel biedt voor elk werk, behalve een reproduktie en de technische gegevens, ook nog een
korte geschiedenis van het werk van zijn ontstaan tot heden;
bovendien wordt het werk in enkele regels zeer gevat toegelicht.
Zeer origineel zijn de hierna geplaatste tabellen, die voor elk der
werken de verschillende meningen over datering, authenticiteit e.a.
weergeven. Het geheel wordt besloten met een lijst der voornaamste uitgaven over Bruegel (het 'Bruegel-nummer' van 'Vlaanderen'
ontbreekt !). Een cataloog, die met ongewoon veel intelligentie en
kunstzinnigheid is samengesteld, en die overigens een striemende
afstraffing inhoudt voor de makers van de Bruegelfilm. Enkele
voorbeelden :
— Haesaerts schrijft aan de Alva-repressie tienduizenden slachtoffers toe; de cataloog spreekt van honderden.
- Voor de datering van 'De Kindermoord', waarin hij, kost wat
kost, een Alva-protest wil zien, bekent Haesaerts te steunen op :
1. zijn intuItie;
2. op deze van literatoren als Maeterlinck en Felix Timmermans
(hij had er Conscience en Charles De Coster kunnen bijvoegen);
3. op mensen, die via de kunstgeschiedenis aan Marxistisch apostolaat willen doen (zoals Bob Claessens en Jeanne Rousseau) wat
overigens hun goed recht is;
4. op een geuzenspecialist, die daarom nag geen Bruegelspecialist is;
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5. op mensen, die ,geen persoonlijk onderzoek instelden of, zoals
Michel, een andere mening dan Haesaerts toegedaan zijn. De cataloog integendeel geeft zakelijk en nuchter wat echte specialisten
over het geval denken; dat is regelrecht in tegenspraak met
Haesaerts' intuItie'; zonder uitzondering schrijven immers alien het
idoek toe aan de periode vc5c5r Alva's repressie. Wat uiteraard niet
betekent idat Bruegel, zoals elk rechtgeaard mens in de Nederlanden op dat ogenblik, deze Alva-repressie moet afgekeurd hebben.
Stadsbibliotheek Oostende : Catalogus referentiewerken leeszaal,
40 pag., 1969.
0. Vilain, de stadsbibliothecaris van Oostende, nam het uitstekend
initiatief een zeer handzame catalogus op te stellen van de naslagwerken, die zich in de openbare leeszaal bevinden en die, gezien
hun aard, niet kunnen uitgeleend, idoch wel ter plaatse geraadpleegd worden.
De catalogus werd overzichtelijk opgesteld en bevat een schat aan
titels, op elk terrein van de wetenschap, de kunst, sport en spel
en zelfs — Oostende is een toeristische zeestad — van het
hatelwezen en de maritieme wetenschappen.
De tijdschriften, die in de leeszaal eveneens kunnen geraadpleegd
worden, werden niet in de catalogus opgenomen, maar zullen
verschijnen in een volgend deeltje.
Dit initiatief verdient navolging in elke belangrijke bibliotheek.
En ja, waarom ook niet in de minder belangrijke ?

Moderne Kunst. Uit de verzameling in rijksbezit. Prov. Begijnhof,
Hasselt; 20/9 - 12/10. De inleider van deze beperkte selektie, W.
Jumet, verklaart hoe met dertig recente werken van levende kunstenaars toch lets boeiends kan samengesteld worden. In de reeks
stippen wij o.m. werk aan van Jan Cobbaert, Frans Minnaert, Br.
Dyckmans, Gilbert De Cock, Jan Van den Abbeel, J.-P. Laenen,
Ant. Mortier, Andre Bogaert en vele anderen. De Culturele dienst
van de provincie bezorgde de catalogus voor de prov. Commissie
van Kunstambachten.

Pop-Grafiek. Uit de verzameling Dr. Hubert Peeters, Brugge. Prov.
Begijnhof, Hasselt, 20/9 - 12/10.
Ons redactielid Dr. Peeters licht zelf de tentoonstelling toe, die
overigens reeds met succes gebracht werd in Nederland. Het
betreft zeer typische werken van Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jim Dine, Andy Warhol : vier topfiguren dus uit de
Amerikaanse pop. Peeters kent ,die mensen persoonlijk en is de
werken ter plaatse , gaan kiezen. Hij spreekt er met geestdrift over,
omdat hij er een terugkeer tot het speelse en tot de romantiek in
ziet, elementen die de abstracten van na W.O. II te zeer vergeten
waren. Zoals ,de vorige is ook deze catalogus geIllustreerd en
samengesteld door de Prov. Culturele dienst van Limburg, die
niets nalaat om ide Limburgse kunstenaars en kunstminnaars met
alles wat op wereldplan gebeurt in aanraking te brengen.

PERIODISCHE UITGAVEN
ONS ERFDEEL, 13de jg., nr. 1, sept. 1969, abt. 200 fr. (steun: 300 fr.)
p.r. 58.93.45 t.n.v. Jozef Deleu, Murissonstr., 142, Rekkem (W.-VI.)
'Ons Erfdeel' heeft zijn 13de jaargang lngezet met een nieuw
gezicht : groter formaat (17,5 x 23,5 cm.), dieprode omslag (werk
van 0. Landuyt) met knalgele titel, en een uitstekende opmaak. De
formaatwijziging kwam er trouwens om de lay-out...vrouw Jeanine
Behaegel meer mogelijkheden te bieden. Het Iigt voor de hand dat
de Ieesbaarheid van het tijdschrift in hoge mate werd bevorderd
en hoofdredacteur Jozef Deleu heeft meer dan gelijk gehad deze,
toch belangrijke knoop meteen door te hakken.
Organisatorisch werden tevens ook belangrijke wijzigingen doorgevoerd — o.m. de oprichting van een Beheercomite — en dat

wijst erop, dat men 'Ons Erfdeel' a.h.w. 'beroepsmatig' wil gaan
aanpakken, id.w.z. zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten,
handelen volgens een zeer nauwkeurige planning en met een
financieel sterke ruggegraat. Wij zien dit z15 weinig in het Vlaamse
cultuurleven, dat wij cut feit graag onder de aandacht brengen.
Wie ooit gedacht heeft, dat de mannen van 'Ons Erfdeel' in romantische wolken leefden, zal nu wel rijp zijn voor een hersenspoeling...
Er is ook nog de fantastische oplage : 10.000 exemplaren, waarvan
er niet minder dan 1.500 gaan naar abonnees buiten Nederland en
Belgie. Nuchtere cijfers, maar om die te bereiken is titanenwerk
vereist. In de planning wordt voorzien, dat elk nummer (4 per jaar)
192 pagina's zal tellen. Een jaargang wordt dus een boekdeel van
768 blz. over kunst- en cultuurleven in de Nederlanden, prestaties
in het buitenland, cultuurpolitiek, culturele kronieken, boekbesprekingen, Een verwezenlijking, waarvan de geestelijke vader
van 'Ons Erfdeel', Andre Demedts, twaalf jaar geleden wellicht niet
durfde te dromen, maar die er nu is, dank zij de werkkracht en de
bruisende creativiteit van al wie bij 'Ons Erfdeel' betrokken is.
BIEKORF, Westvlaams Archief. Abonnement 150 fr., giro 2335.37,
A. Viaene, Annuntiatenstr. 82, Brugge.
1969, 5-6, Bloei- en zomermaand : o.a. Ypres Castle te Rye in
Sussex (A. Viaene) - De Brugse tak van de familie Grosse (very.,
G. Gyselen) - Lessing en Shakespeare in de Brugse schouwburg,
1793 (A.V.) - Taalaantekeningen, U-V (K. De Busschere) - Duiventorens in West-Vlaanderen (R. Crois) - Gezelle aangevraagd als
kasteelaalmoezenier door de Bethunes in 1888 (A. Demeulemeester)
- De Brugse beeldhouwer Pieter Pepers te Rijsel (A.V.).
7-8, Hooi- en koornmaand : o.a. Het journaal van kruidenier Joh.
Keuckelinck, Brugge, 1787-93 (Iv. v.d. Berghe) - J. Philippen, De
oude Vlaamse bedevaartvaantjes (H. Stalpaert) - St.-Barbara der
Vlamingen te Florence, 1465 (A.V.) - De Brugse tak van de familie
Grosse (very., G. Gyselen) - Lektuur over zeerovers, Brugge, 1730
(A.V.).
BULLETIN, Institut Royal du patrimoine artist. / Kon. Instituut van
het Kunstpatrimonium. Jubelpark 1, Brussel 4. (250 fr., 262 blz.
geill.).
X -1967/68 : o.a. artikels over het laatste avondmaal van da Vinci,
copie bewaard te Tongerlo (A. en P. Philippot, R. Lefeve en T.
Vijverman), Brusselse retabels van de 16e eeuw (A. Ballestrem),
Doubleringsmethode voor weefsels van schilderijen (J. Vynckier en
G. Messens), de beeldhouwkunst in 1400 (R. Didier en M. Annaert),
Restauratie van werken van Evenepoel (H. Bex-Verschaeren en G.
Messens), Het laatste oordeel van Diest (R. Sneyers en N. VeroneeVerhaegen), H. Maagd met het kind en St.-Jan uit museum van
Doornik is een werk van Jacob van Oost de J. (Fl. Bex), de
restauratie van een Brabants O.L.Vr.-beeld (M. Annaert), H. Boulenger als schilder van uithangborden (R. van de Walle), het St.
Remacle-schrijn van Stavelot te Montreal (R. Lefeve en D. ThomasGoorieckx), de bewaring van Oosterse schilderijen (N. Goetghebuer). Kroniek o.m. van door het Instituut gemaakte fotografische
inventariseringen, restauraties en behandelingen, evenals van publicaties van leden van het instituut.

DE BLADEN VAN DE GRAFIEK. Uitg. Bladen voor de Poezie, Lier;
giro 1410.70, 250 fr. voor een jaargang van 4 nummers. Adm.
Kapucijnenvest 4, Lier.
1969, 3, Martin R. Baeyens : Gerard Gaudaen presenteert deze
jonge ,graficus als zeer actief, door een sterk creatief vermogen en
een echte persoonlijkheid gekenmerkt. Het is een beloftevol houtgraveur vooral, die trouwens met de baron de Brouwerprijs werd
bekroond. Hij heet zich een metamorfist, omdat hij met zinnebeelden aan innerlijke gevoelens gestalte wil geven. Dit gebeurt
door geometrische vormen en sedert een zekere tijd ook met
anatomische elementen. De map bevat tien mooie gravuren, een
waardevol bezit.

B.I.W.-NIEUWS, Blanchestraat, 1, Brussel 5.
Vijf jaar lang heeft 'Ambassadeur', het tijdschrift van 'Belgie in de
Wereld', de doelstellingen en activiteiten van B.I.W. bekend gemaakt in binnen- en buitenland. Als dusdanig heeft het tenvolle en
met stijl zijn opdracht vervuld. De leiding van 'Belgie in de Wereld'
is echter van mening dat het tijdschrift in zijn vroegere vorm niet
helemaal beantwoordde aan de noodwendigheden. Daarom heeft
ze, einde vorig jaar, besloten de publicatie van 'Ambassadeur'
stop te zetten en van wal te steken met een nieuwe, meer aangepaste, reeks uitgaven.
'B.I.W.-Nieuws' is de eerste van deze nieuwe reeks publicaties.
Het is een netjes gestencild berichtenblad, dat talrijke, interessante
informaties brengt over het wel en wee van onze landgenoten, in
het buitenland gevestigd, en over de werking van 'Belgie in de
Wereld', werking die beslist heel wat meer omvat, dan de buitenstaander vermoedt.
Het ligt trouwens in de bedoeling de omvangrijke documentatie,
die B.I.W. bezit, samen te brengen in een lijvig jaarboek, dat van
jaar tot jaar bijgehouden zou worden. Het eerste jaarboek zou uitgegeven worden in vier 'Cahiers' :
nr. 1 verschijnt in oktober 1969 (alg. documentatiemateriaal);
nr. 2, voorjaar 1970, zal een uitgesproken sociaal-economisch
karakter bezitten;
— nr. 3, zomer 1970, zal een cultureel 'Cahier' zijn;
nr. 4, einde 1970, handelt over de Belgische aanwezigheid in het
buitenland.
In de loop van 1971 worden deze 'Cahiers' herwerkt en gebundeld
in een overzichtelijk 'Jaarboek',
-

CULTUREEL JAARBOEK VOOR DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Uitg. Commissie voor Culturele Aangelegenheden, Bisdomplein 3, Gent.
1967 (XXI), Drukkerij Erasmus, Ledeberg-Gent, 1969, 397 blz., 13
zwart-wit illustraties.
Zes maand na het Jaarboek 1966 verschijnt thans 67; 68 wordt
voor het eind van dit jaar verwacht, zodat de achterstand volledig
ingelopen zal zijn.
In het eerste deel, een rede van Drs. Hendrik Cammaert (de auteur
van het bekende boek 'Jeugd van Nu'), wordt gehandeld over
cultuur, cultuurpolitiek en jeugdbeleid, een pleidooi voor een gedifferentieerde en dynamische cultuurpolitiek.
Het tweede deel is een spiegel van de provinciale cultuurmanifestaties, met de redevoeringen ter huldiging van Frank Baur
(interprov. prijs voor het gezamenlijk oeuvre) en van de provinciale
laureaten.
Een interessante bijdrage werd opgenomen in het derde deel :
Bio-bibliografische inleidingen tot werken van Guido Gezelle (Fr.
Baur). Dit is een boek op zichzelf, een herdruk uit de Jubileumeditie van G. Gezelles werken. Het sluit aan bij de Fr. Baur-teksten,
die in het vorige jaarboek werden opgenomen en is bedoeld als
een feestgeschenk vanwege de provincie aan de Professor. Wel
zullen zich sommigen afvragen of een afzonderlijke editie, los van
ode Jaarboeken, niet meer geschikt zou geweest zijn, voor het
beoogde doel maar uiteraard kan dit bezwaar door een 'tire-à-parruitgave opgevangen worden. Vooral het derde deel maakt van dit
Jaarboek een waardevolle publicatie.
In het vierde deel worden de verslagen samengebracht van de
idiverse prijskampen on andere initiatieven — zij zijn zeer talrijk —
die in de loop van 1967 door de provincie werden georganiseerd.
In totaal werd door de provincie, zo onze berekening juist is, voor
meer dan 9.000.000 fr. aan culturele activiteiten en subsidieringen
igespendeerd, wat de grote bekommernis van de provincie voor het
cultureel beleid illustreert.
De permanente ,deputatie dient hiervoor gelukgewenst, evenals
ide Provinciale Dienst voor cultuur, waarvan de degelijkheid en de
intense activiteit door dit jaarboek in evidentie worden gesteld.
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Discotheek
Gyorgy Cziffra: Tchaikovsky: Concerto nr. 1 In si bemol groot,
op. 23, voor piano en orkest, E.M.I. His Master's Voiee, CVB 1610,
30 cm., stereolmono, 295 fr.
Men heeft ooi1:beweerd, dat het eerste pianoconcerto van Tchaikovsky het bekendste ,is, wat ooit door een componist werd geschreven. De ervaring leert echter, dat deze grote bekendheid
uitsluitend op het monumentale thema uit de ,inleiding betrekking
heeft - na dit thema heerst er bij menig muziekliefhebber een
volledige 'blackout'. En toch loont dit muziekstuk - men heeft
het het prototype van het postromantisch concerto genoemd beslist ook de moeite in zijn totaliteit, àls men de toondichter
natuurl,i jk neemt voor wat hij waard is, m.a.w. métsommige uitwijdingen, die wellicht door de meesten als langdradigheid zullen
bestempeld 'worden.
De pianist vindt echter in dit werk gedroomde gelegenheden om
Zijn virtuositeit te doen gelden en daar maakt de bekende Gyorgy
Cziffrain deze opname dankbaar gebruik van, daarbij gesteund
en omspeeld door The PhHharmonia Orohestra, onder leiding van
een zeer goede André Vandernoot. Ook op technisch gebied
alles ,okee.
Mozart: Sinfonia concertante in es-dur, K. V. 297 B I Haydn:
Sinfonia concertante in b-dur, Hon. 11105, E.M.I. Electrola, C 06301900, 30 em., stereo/ mono, 295 fr.
Men hoeft helemaal 'geen noot muziek te kennen om bij het beluisteren van deze beide heerl ijke 'Sinfonia's' onweerstaanbaar
gevat te worden door de bl'ijheid, de opgewektheid, waarmee deze
werken werden geschreven. Haydns werk is trouwens een volbloed
parod,i e opeen eigen jeugdsimfonie ('De Middag') en klinkt in de
derde beweging eenvoudigweg onweerstaanbaar komisch.
Mozart vertrouwde de soli toe aan hobo, klarinet, hoorn en fagot
(resp. bespeeld door Peter Graeme, Thea King, Ifor James en
Martin Gatt); Haydn verving klarinet en hoorn door viool 'en cello
(resp. Emanuel Hurwitz en Keith Harvey). Samen met het English
Chamber Orehestra beleven de solisten er hoorbaar veel plezier
aan. Zij worden geleid door een grandioze Daniel Barenboim, die
niet alleen een schitterend pianovirtuoos is, maar die evenzeer
weet wat van een orkestdirigent vereist wordt. Techniek: volmaakt.
Kortom: met ,handen en voeten aan te bevelen.
The Modern Jazz Quartet on tour, SoUd State, SS 18035, 30 em.,
stereo, 275 fr.
Wie niet vertrouwd is met jazz, meer nog: wie er afkerig tegenover
·staat, neme met deze plaat de proef op de som. Er bestaat een
zeer grote kans, dat hij volledig 'bekeerd' uit dit experiment komt,
want wat The Modern Jazz Quartet hier brengt, is buitengewoon.
Het bewijst eens te meer, dat muziek pas groot wordt in de handen
van grote uitvoerders. J·ohn Lewis, piano, Milt Jackson, vibrafoon,
Percy Heath, contrabas en Connie Kay, drums, zijn stuk voor stuk
virtuozen van het zuiverste ras. Zij brengen van de koelste jazz,
die Je maar kan voorstellen, schijnen hun instrumenten nauwelijks
aan te raken, maar het blijft heel je omgeving vullen tot deze
er helemaal van doordrongen is. Meesterlijke sfeerscheppers en
tevens ongelooflijke herscheppers van meestal zeer eenvoudige
thema's. De plaat speelden ze ,in zes nummers vol: 'Skating in
Central Park', 'No ,h appiness for Slater', 'A social call', 'Cue g',
'A cold wind ,is blowing' en 'Odds against tomorrow'. Het voorlaatste nummer heeft ons het meest bekoord; wat pianist en vibrafonist hier van maken, grenst aan het eenmalige.
Technisch valt erop deze plaat niets op te merken. De hoes is bijzl;>nder fraai en stevig.
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Jazz for a sunday attemoon, Solid State, USS 7002, 30 em., stereol
mono, 275 fr.
Nog een steengoede jazzplaat, maar dan héélanders dan deze,
hierboven vermeld. 'Blues for Max', 'Lullaby of the leaves' en
'Lover come back to me' - de drie stukken, die op deze plaat
staan - barsten werkelijk van kleur, ritme, vreugde om ,het samenspel: de onovertroffen 'jam session', die schijnbaar uit de muziekwereld verdween, is begonnen aan een revival en het is een uitstekend initiatief vanwege Solid State geweest deze heropleving
in de hand te werken met de uitgave van deze 'Jazz for a sunday
afternoon' , een zond ag namiddag vol zon dan, en mét de hoop dat
volume nr. 2 - dat aangekondigd wordt - spoedig zou mogen
verwezenlijkt worden.
Oe bezetting zal wel elke jazzliefhebber 'Cloen dromen : Dizzy
GWespie (trompet), Ray Nance, voor wie ,geen instrument geheimen
schijnt te hebben, grijpt naar de viool (jawel !), Pepper Adams
(sax bariton), Chick Corea (piano), Richard Dav,i s (bas), en Elvin
Jones en Mei Lewis in de percussiegroep.
In elk geval: veel genoegen met deze daverende plaat, die ook
technisch fijn verzorgd werd.
Uesbeth List zingt Jacques BreI, Philips 849010 PY, 30 em., stereol
mono.
Het is niet omdat de 'Sunday Times' onlangs Liesbet,h List bewierookt heeft als 'a super singer', dat wij hier durven te herhalen,
dat wij, in ons 't aalgebied, geen grotere liedjeskunstenares bezitten. Wie haar ooit aan het werk heeft gezien, kan haar presence,
haar vakmanschap, de bezieling waarmee ze haar liederen naar
voren brengt, onmogelijk nog vergeten.
Nu heeft ze een plaat volgezongen met Brei-liedjes: Amsterdam,
Litanie bij een terugkeer, Mijn vlakke land, De oudjes, Dat soort
volk, Alleen, Verlegen Frieda, De radeloz.en, Mijn vader zei, Laat
me niet alleen en Brussel. Brei-liedjes in het Nederlands dus,
maar dan een Nederlands, dat alleen Ernst van Altena kan schrijven, een waarachtige her-dichting van de zeer mooie Franse
teksten. Velen zullen nu meteen Brei op de ene kant van de weegschaal leggen en Liesbeth aan de andere kant, maar wij geloven
dat dit een verkeerd vertrekpunt is. Elke kunstenaar inte·rpreteert
op zijn manier en, ,is Brei een grootmeester, Liesbeth is een grootmeesteres. 'Amsterdam', 'Verlegen Frieda', 'laat me niet alleen'
en 'Brussel' zijn o.I. de vier toppunten van de plaat, hoewel dit
niet wil zeggen, dat de andere liedjes daarbij in het niets verzinken. Brei is in elk ,geval goed gediend geweest met een zangeres
van dat formaat - én met een tekstvertaler, die zo weinig prijs
moest geven van de poëzie van de oorspronkelijke teksten. Ook
de orkestleider-arrangeur Bert Paige verdient een pluim.
En nu maar naar de platenverkoper, mensen. Mis deze 'gebeurtenis' niet in uw discotheek I

Onlangs bereikten ons enkele goede platen van hier te onzent
weinig bekende Duitse merken, zoals Cantate, Musicaphon (uitgever van de onvolprezen Unescoreeks ethnografische muziek),
Christophorus en Calig. Wellicht hebben onze muziekminnende
lezers — inzonderheid idegenen, die het neusje van de zalm willen
deze platen reeds bij hun platenhandelaars aangetroffen of
erover gelezen in het , uitmuntende tijdschrift 'Platen kiezen'.
Ter gelegenheid van onze eerste besprekingen van deze platen
in 'Vlaanderen', hadden wij het genoegen contact op te nemen
met de Belgische verdeler, de jonge uitgeverij I.P.A., International
Publishers' Aid & Disco-Center, Lange Rei, 63 en Potterierei, 69,
te Brugge. Het was, in een van Brugges pittoreske, verscholen
hoekjes, een verbazende en verheugende kennismaking. In anderhalf jaar tijd heeft deze uitgever rond zich een team weten te
vormen van jonge, fantastisch knappe illustrators en produceert
voor buitenlandse uitgevers keurige kinderboeken van een kwaliteit — wat 'grafische smaak betreft — die wij voor onze Vlaamse
boekenmarkt zouden willen dromen (in afwachting dat ik ze er
breng, monkelde Pierre Angelet).
Voor onze lezers, die het interesseert, een bondige voorsteiling
van het I.P.A.-Disco Centers muzikaal fonds :
In Cantate vindt men Bachs cantaten in precieze, keurige uitvoeringen, nl. in de reeks 'Bach-Studio' en verder werken van grote
meesters als Praetorius, Lechner, Samuel Schneidt, Schutz, Buxtehude, Telemann, Haendel (De Haendel-Studio), Max Reger, Hugo
Distler, Zimermann, Samuel Barbe, en de 'Neue Kirchenmusik'.
Musicaphon brengt Bachs profane cantaten, kamermuziek uit de
Barok, beroemde blokfluitsonaten uit verschillende landen, een
nieuwe serie kiassieke symfonische muziek (n.a.v. het 10-jarig bestaan van Musicaphon, december 1969), romantische klavier- en
kamermuziek, Beethoven- en Barok-kwartetten, hedendaagse
muziek met namen als Krenek, Webern, Schonberg (verzameld
klavierwerk), Hindenmith, Busoni, Zillig, Kuhlenkampf, e.a.m. Wij
vermelden speciaal de Unesco-reeks, meer dan 30 platen gecommentarieerde en igedocumenteerde ethnografische muziek uit
het Midden en het Verre Oosten, Vietnam en Afrika : uitzonderlijk
waardevol voor cultuurgeschiedenis en muziek in het hoger middelbaar onderwijs !
In Christophorus vinden wij, behalve een breed klassiek repertoire,
historische orgels, zeldzame opnamen van Slavische en Byzantijnse muziek en, vooral, de rijke reeks 'Stimmen der Dichter',
letterkundige platen over en met de meest vooraanstaande Duitse
auteurs en dichters.
In Calig treffen wij een nieuwe serie 'Free-Jazz' aan, alsmede
vioolsonaten van Bach, gespeeld met de historische 'Rundbogen'
(enig op plaat) en een reeks 'Musikalisches Tafelkonfekt' met het
Ullsamer-Collegium. Verder ook nog de opnamen van de beide
'Stockholm Festivals 1968 en 1969' : experimentele 'text and
sounds'-platen.

Deze plaat bevat de volgende werken : Domenico Cimarosa
'Concerto voor twee fluiten en orkest in g-dur', Johann Christian
Bach 'Kwartet voor twee fluiten, viool en cello', Joseph Haydn
'Trio voor twee fluiten en cello' en , draagt haar galante titel met ere.
Pretentieloze muziek, die afkerig staat van de zware, 'geleerde'
fuga en die geen ander doel heeft 'dan te bevallen. De solisten, die
hun opdracht noch over- noch onderschat hebben, zijn Camillo
Wanausek en Gottfried Hecht! (fluit), Fritz Haendschke (viool),
Franz Bartollmey (cello). Het Kammerorchester der Musikvereinigung der Wiener Symphoniker kwijt zich eveneens uitstekend van
zijn taak. De opname werd technisch uitstekend verzorgd.
Wolfgang Amadeus Mozart : Drei Serenaden fOr Holzblaser, K.V.
439 b, nrs. 2, 4 en 6, Christophorus, SCGLX 75962, 30 cm., stereo!
mono, 21,— DM.
Deze idrie Mozartserenaden (divertimenti) behoren tot de meestgeliefde kamermuziekwerken van de grote klassiekers. Bij sommige muziekliefhebbers staan ze beter bekend onder de naam
'Wiener Sonatinen'. Zij zijn in hun oorspronkelijke versie echter
zeer zelden te horen; Christophorus heeft zich hier evenwel zeer
streng aan gehouden, wat voor de ,discofiel wel belangrijk mag geheten worden.
Eckhard Schmidt en Heinrich Braun bespelen de klarinet, Matthias
M. Scholz de fagot en Gunter Theis heeft de ieiding. Zij hebben
zeer igoed begrepen, dat deze idivertimenti licht en zwierig naar
voren moeten gebracht worden. Vlekkeloze technische verzorging.
Joseph Haydn : Musik fOr Flotenuhren, Christophorus, SCV 75128,
17 cm., stereo/mono, 8,— DM.
Mechanische muziekinstrumenten zijn geen uitvindingen van de
20ste eeuw, zij bestonden reeds in de 15de en 16de eeuw. En
zelfs Joseph Haydn schreef niet minder dan 30 composities voor
drie, in 1772, 1792 en 1793 gebouwde 'miniatuurorgels', die mechanisch aangedreven werden en die in het Duits zeer welluidend
'Fl8tenuhren' genoemd worden. Deze plaat brengt 8 van deze
wondermooie stukjes muziek, meestal menuetten. Hermann Feifel
speelt ze op het Gabler-orgel van de basiliek te Weingarten.
Merkwaardig !
Uit de hierboven reeds vermelde Unesco-serie van Musicaphon
beluisterden we de plaat nr. 21, die Indische muziek, inzonderheid
dan Karnatische muziek (Zuid-Indie), brengt. (BM 30 L 2021, 30 cm.,
mono). Zij bevat vijf opnamen van John Levy : 'Dakshinamurte',
een kriti (compositie) van Muttuswami Dikshitar, Shankarabharana
raga, Jhampa tala (gezongen in het Sanskriet), 'Pancharagam', een
improvisatie op vijf ghanaraga-s, 'Navarasa', een guirlande van
raga-s, eveneens in het Sanskriet gezongen, 'Ehi Annapurne', een
kriti van Muttuswami 'Dikshitar, Punnagavarali raga, Adi tala, en
tenslotte het stemmen van de vina.

Benevens dit alles verdeelt I.P.A. ook nog de 'Barenreiter-Blokfluiten', geproduceerd onder toezicht van Prof. Johannes Koch :
blokfluiten van grote kwaliteit hoewel niet duurder dan andere
— en nog te weinig bij ons gekend. Ook het volledig partiturenen muziekfonds van Barenreiter is via I.P.A. verkrijgbaar.
Voor scholen : modern Duits pedagogisch materieel van Christophorus en Calig. Uitgeverijen : modern religieus en moraalonderricht, wandfriezen en imobiel illustratief materiaal op flanelwanden,
een zeer brede keuze platen en kleurendia's voor geschiedenis en
kunstgeschiedenis, architectuur, hedendaagse muziek en plastische
kunsten.
Documentatie en inlichtingen bij I.P.A., op bovenvermeld adres.
Platen en instrumenten : bij alle goede vakhandelaars.

Flotenmusik der galanten Zeit, Christophorus, SCGLX 75959, 30 cm.,
stereo/mono, 21,— DM.
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lannoo

een greep uit onze nieuwste
lannoo's
jeugdencyclopedie

Een
antwoord boek
zonder weerga :

Or

Van 10 tot 14 jaar doorlopen jongens en meisjes een ontwikkelingsfase, waarin bij velen, zeer vele vragen oprijzen. En de meeste vragen
zijn zo uitgebreid, zo moeilijk en soms zo pijnlijk, dat soms hun
eigen ouders vaak geen antwoord kunnen geven. Vandaar de eis die
wij onszelf hebben gesteld : een boek dat op al die vragen een eerlijk
antwoord geeft.
Wat is nu het bijzondere van ons boek ?
— De keuze van de trefwoorden. - Wat wil onze jeugd eigenlijk weten ? Dit hebben wij gevraagd aan de jongens en meisjes zelf, die
kwamen aandragen met duizenden vragen.
— Hoe de onderwerpen worden uitgelegd. - Geen abstracte redeneringen. Maar voorbeelden uit de ervaringswereld van de jongen of
het meisje zelf.

De kans
en de vreugde
om meer
te weten

Bijzondere rubrieken. _ Behalve de duizenden trefwoorden van dit
boek, vindt men nog een aantal aparte onderafdelingen over de mens,
sterrenkunde, kinderziekten, lichaamsverzorging voor meisjes en sport.
— Het formaat. - 19 cm lang en 13 cm breed. Het boek is handig,
past in iedere boekenkast, maar ook in elke schooltas. Het is aantrekkelijk en geen 'dikke pil' waar men bang van wordt.
— De prijs. - Het bock kost minder dan 15 pakjes sigaretten. Dit is
een unieke prijs voor zo'n uniek naslagwerk.
— Het team.
— Wetenschappelijke leiding : Prof. Joos Florquin en Dr. Viktor E.
van Vriesland.
Bewerkt door Jose De Ceulaer en H. K. Pennarts.
— Met medewerking van Annie Mattheeuws, Armand Pien, J. Denoyelle, Dr. Luk Lauwers, Ida Ramon en Piet Theys.
- Onder redactie van Godfried Lannoo en Drs. Johan Duoheyne.
2.600 trefwoorden. _ 300 foto's en tekeningen
waarvan vele in vierkleurendruk. Gebonden. - 416 blz.

220 Fr.

kinderspelen om te stelen
een boek met ideeen voor alle gelegenheden
De inhoud biedt meer dan 150 kinderspelen uit diverse landen.
binnenspelen
spelletjes voor een kinderfeest
spelen met verf en papier
spelen in de openlucht
zang- en dansspelletjes

balspelen
terreinspelen
spelletjes voor een kind
dat ziek of alleen is

Dit 13:.;ek bant de nare opmerking : ' Moeder ik verveel me zo ' voor
goed uit huis en wordt voor ieder gezin een graag en vaak geraadpleegde gids.
160 tekeningen in kleuren. _ 192 blz. Gebonden.

185 Fr.

van aap tot zwaluw
jeugdencyclopedie van zoogdieren en vogels
Bladzij voor bladzij vertelt dit boek op prettige, heldere en boeiende
manier over heel die vreemde wereld van zoogdieren en vogels.
Op vaak amusante wijze maken onze jonge mensen kennis met de
gedragingen van de dieren, hun intelligentie en aard. Zo ontstaan
soms spannende verhalen vol avontuur en gehei mzinnigheid. Een bijzonder waardevol geschenk, mooi van uiterlijk, maar nog mooier,
door zijn rijke, leerzame inhoud.
•

40 fullpage en meerdere honderden kleine foto's. 304 blz. - Gebonden.

230 Fr.

lannoo

jeugd- en kinderboeken

1909
1969

twee auteurs : mariette vanhalewijn en Jac linders en
twee tekenaars : lie en jaklien (moerman)
brengen fantasie en humor in de kinderboekenwereld
MINI-BERICHTJES, MET MAXI-INHOUD VOOR ONZE KINDEREN !

Schrijvers en tekenaars, uitgever
Allemaal samen een vriendenclub
en boekhandelaars, en de tienduizenden jongens en meisjes, vrienden en vriendinnen van Honkie, Ponkie, Prins Oeki-Loeki, Simon, Piet
en Tom maken samen een Paddestoel-club. Schrijf ons, stuur ons uw
tekeningen, uw toneelspelletjes en nieuws van al uw initiatieven om,
rond en onder de paddestoel. De origineelste inzendingen worden
met een boekenbon bekroond.
Groot nieuws
Honkie en Ponkie komen op de radio in een maandelijks hoorspelletje (9 afleveringen). Volg de uitzending 'De omnibus'
voor kinderen, op B.R.T.-radio, vanaf oktober 1969. Nu kunnen jullie
kijken, lezen en vooral... luisteren.
Kleur een boek — Jongens en meisjes schrijven ons: met Paddestoelboeken is er van alles aan de hand. Op verschillende manieren wordt
duidelijk gemaakt, dat je met deze boeken nog meer kan doen dan
ze kopen en lezen. Een van de aardigste mogelilkheden is, dat je de
tekeningen kunt inkleuren. Doe je dat ?
De n5euwe titels — Zopas verschenen :

jac linders

honkie en ponkie op de televisie
met illustraties van lie;

Piet en tom in gevaar
met illustraties van lie;

mariette vanhalewijn

simon en de verhalenstoel

Al deze boeken zijn in voorraad bij uw boekhandelaar.

met illustraties van jaklien.
Per deed: groot formaat: 270 x 200 mm. - 112 of 128 blz.
Rijk gefilustreerd. - Omslag in kleurendruk. - Gebonden.

108 Fr.

depostbode van liefhuizen
door Julien van remoortere
Het kleine dorp Liefhuizen is lange tijd geen eigen postbode rijk geweest. Wanneer er dan toch een komt blijkt hij een lieve, beleefde en
behulpzame jongen te zijn en dadelijk is hij ieders vriend. Hij bezit
een heel bijzondere gave : hij kent namelijk de taal van de dieren...
Dit koddig verhaal (met tientallen fleurige tekeningen en eon omslag
van Antoine Cri.11) is heerlijk om te lezen. Alle jongens en meisjes
zullen het met spanning verslinden !
Formaat : 210 x 145 mm. - 112 blz. Rijk geillustreerd. _ Gebonden.

110 Fr.

pimmie paardestaart
door henry winterfeld
De auteur van 'Caius is een ezel' schreef een verrukkelijk nieuw verhaal. De 68 kunstzinnige illustraties en de kleurrijke omslag zullen
onze jongens en meisjes doen watertanden : wat staat er toch allemaal in dit plezierig boek ? Een hoogtepunt van goede meisjeslectuur
maar ook jongens zullen het met spanning lezen. (8 tot 14 jaar).
Formaat : 210 x 145 mm. - 144 blz. - Rijk geillustreerd. Aantrekkelijke kleurrijke omslag. - Gebonden.

110 Fr.
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Ter verantwoording
Wat wil de redactie van 'Vlaanderen' eigenlijk met
deze als 'wellicht stoutste nummer' aangekondigde
aflevering ? Wil ze 'de almacht der marchands op de
kunst, de oneerlijkheid der critici, de slaafsheid van
de cultuurinstanties, de kunst- en literatuurprijzen,
publicitaire stunts, de bewustzijnsverruimende middelen,
de 'Kunst is dood' en de 'Nulpuntkunst', erotische
kunst of sensatieuitbuiting, valse originaliteit en
nieuwheid, het ismencharlatanisme, de happenings...'
aanklagen of laten verdedigen ?
Waartoe ? Om de rustige behoudsgezinde of de
revolutionaire artist een genoegen te gunnen ? Kortom,
om sommigen de kans te geven hun ongenoegen,
rancunes, oprispingen of frustraties of te reageren ? Cm
ieder, vanuit zijn stelling, zijn scherpste pijlen te laten
afschieten op de 'andersdenkende' ? Die 'opdracht'
lijkt ons toch wat te eng.
Behalve dan de door sommigen aan de kunst zelf
toegeschreven taak van ontlastende of therapeutische
werking, lijkt ons het vergaren van oprispingen een
nogal steriele bezigheid. Te meer, dat dit slechts geldt
voor de enkelen die ons copij of illustraties zullen
bezorgen en die lezers die zich bij een of andere
stelling zullen aansluiten, doordat ze zich geviseerd
voelen.
lk meen dat we verder moeten reiken. Vooraf moet
worden gesteld dat zii, die macht verwierven en zich
meteen veilig waanden, zich thans bedreigd voelen
door diegenen die zich, in hun drang naar persoonliike
vrijheid en creativiteit, op hun beurt bedreigd voelen.
Angstreflexen werken wel stimulerend voor de eigen
visie, maar remmen een totaal-visie op het gestelde
probleem.
Het doet er voor ons niet toe dat ieder, vanuit zijn visie,
naar het andere kamp verwijst, en zelfs de nadruk
gaat leggen op de uitwassen, die een al te eenzijdig
doorgevoerde visie meebrengt. Wij hopen dat de lezer
niet zo maar partij kiest, maar critisch de verscheidene
standpunten gaat onderzoeken. Wellicht kunnen we
dat bereiken door de subjectieve gegevens van beelden
en teksten in zalk verband te brengen, dat ze door
onderlinge confrontatie een objectieve informatie vormen.
Het zal dan wel gauw duidelijk zijn dat ieder, van uit
zijn standpunt, gelijk wil halen, dat elk standpunt zijn
eigen logica bezit, dat elke gevoelsmatige betrokkenheid
een rationeel sluitende verantwoording zoekt...
Wij hebben gepoogd er voor te zorgen dat door de

opmaak elks Vogica' naar voren treedt, maar onmiddellijk
gerelativeerd wordt door de 'Iogica' van een anders
affectief-geladen visie. Door die informatie over
tegenstrijdige standpunten verlangen wij alle vooringenomenheid of struisvogelhouding te doorbreken.
A/s uit dit nummer kan blijken dat we inderdaad voor
een dilemma staan, dat we zoeken maar nog niet weten,
dat we momenteel niet anders kunnen dan in de
dubbelzinnigheid /even, dan hebben we reeds meer
bereikt dan het /outer afreageren van onbehagen.
Konden we bereiken dat we de lezer met dit nu eens
niet-probleemloze nummer wakker hebben gemaakt en
hem tot een openstelling voor het probleem gebracht,
dan hebben we toch al tot bezinning aangezet.
Kon deze bezinning dan meteen gepaard gaan met
het bewustzijn van de eigen menselijke onvolkomenheid,
dan zou men vo/doende zin voor humor kunnen
opbrengen om de tegengestelde visies eerder als
een opgave dan als een aanvaf te bekijken.
Jos De Maegd

(N.v.d.R.) - Het samenstellen van een dergelijk nummer is
Been sinecure, daar ook de visie van de samenstellers
verschilde. De redactie was van mening dat het
tegensprekelijk karakter moest verbonden worden aan
een duidelijke rubricering. Het is best mogelijk, dat
verscheidene formules het 'does', maar ergens moest
toch een keuze worden gemaakt, een keuze, die de
lezer a.h.w. doorheen de vele teksten loodst. In een eerste
hoofdstukje, dat wij 'Kunstcrisis beschavingscrisis'
betitelden, hebben wij getracht een algemene diagnose
te stellen : Is onze hedendaagse kunst echt ziek ?
In de tien daaropvolgende groepen bijdragen worden
dan de verschillende symptomen belicht; het al dan
niet aanwezig zijn van deze symptomen in onze
hedendaagse kunst, wordt door een groot aantal
medewerkers onderzocht. Elke groep artikels kreeg
vanzelfsprekend een titeltje mee kunstnihilisme,
knotsgekke kunst, de verdwazing van de kritiek, seksobsessie en sekssensatie, psychedelisme, geengageerde
kunst, kunst maken voor de centers, mercantilisme,
het establishment, het kunstonderwijs.
Hierbij aansluitend, publiceren wij in 'Kunst en geest'
een bijdrage over 'Kunst is ziek' als oud thema, dat in
de jongste honderd Mar geregeld gespeeld wordt,
telkens in een nieuwe contekst.
Vlaanderen nr. 108, tweemaandelijks tijdschrift.

Kunstkrisis- beschavingskrisis

Van zelfbewustzijn
naar waanzin
Is de kunst soms zo lets als de kerselaar
in je tuin ? Bloeide ze nog in al haar
roze pracht twee of drie lentes geleden
en gaat ze nu dood ?
Indien onze kunst ziek is, dan zijn wij
met zijn allen ziek.
Kunst is geen toevallig produkt, geen
willekeurig, geIsoleerd verschijnsel.
Ze is het zichtbaar geworden beeld
van de menselijke geestesgesteltenis.
Waarmede we niet zozeer bedoelen
de persoonlijke belevenis van vervoering
en haat, verzuchting en vertwijfeling,
extase en misere, geluk en vernedering.
Het gehele kiavier van de menselijke
individuele ervaring is, sinds de
Renaissance, in de West-Europese kunst
in alle toonaarden bespeeld, maar
onder deze individuele trilling is een
begeleiding hoorbaar, zo iets als een
basso continuo : de tijdsgeest.
De tijdsgeest is jets wat niet af te meters
nosh af te wegen is. Bovendien wisselt
het beeld met het standpunt, dat men

als waarnemer inneemt. De 19de eeuw
zag de Middeleeuwen anders dan wij
diezelfde Middeleeuwen zien. Wij
bekijken een Vlaamse Primitief anders
dan onze voorouders zeventig jaar
geleden deden.
Hebben we het over hedendaagse kunst
en kultuur, dan kunnen we elkander
te lijf gaan met argumenten, die stuk
voor stuk gegrond zijn. Van de keus
die we in de aangevoerde argumenten
doen, hangt het af of we onze eigen
tijd ervaren als een adembenemende
zonsopgang of als een GOtterdammerung.
Onze tijd vertoont inderdaad machtige
positieve elementen die laten vermoeden
dat we eindelijk op het punt staan
definitief uit de Middeleeuwen te
geraken, maar men moet wel erg
onbezonnen zijn om niet te zien dat zich
meteen ontzettend veel negatieve
faktoren aandienen. Al het positieve
zou wel eens onvoldoende kunnen
blijken om de balans gunstig te doen
doorslaan.
Levend in de eigen tijd hebben we
uiteraard onvoldoende perspektief op
de eigen tijd. Maar het is toch wel
een
duidelijk dat we een krisis
doormaken. Er is niet
kultuurkrisis
alleen het onthutsende spektakel van
de kunst. Ook in tal van andere
gebieden zijn de spanningen overduidelijk. Denken we aan de kerk, de moraal,
de politiek.
Laten we alle details en alles wat als
uitzondering uit de band springt
achterwege om, zoals de kunstenaars
wel eens doen, de dingen door de
wimpers te bekijken, dan verschijnt ons
de evolutie van de Westerse kunst
sinds de Renaissance als een steeds
steiler klimmende curve van het
individualisme. Ontwaakt uit zijn mystieke
droom, ontdekt de mens zichzelf. Zijn
zelfbewustzijn werd eigendunk, zijn
eigendunk verwaandheid en zijn
verwaandheid waanzin. Tot in het absurde
doorgetrokken moest het individualisme

noodzakelijkerwijs een spits overschrijden en terugvallen. Is het niet
dit terugvallen wat we thans beleven ?
Hoe lang we ook om het probleem
van de hedendaagse kunst mogen
heendraaien, uiteindelijk moet men
terugkeren naar de periode 1907-1920.
In die jaren is onze kunst — in de
traditionele zin van het woord —
afgetakeld geworden. Dada was de
algehele negatie. Marcel Duchamp heeft
(wellicht voor een goed deel onbewust)
de bikkelharde, logische konklusies
getrokken. Deze konklusies waren zo
onthutsend dat we ze a.h.w. niet konden
geloven en na W.O. I hebben we de
hele redenering nog eens overgedaan,
maar dan op een veel grotere schaal.
Het levert stof tot nadenken wanneer
we de huidige prestaties van de wetenschap even konfronteren met de
huidige avant-garde in de kunst. Op het
ogenblik dat de mens op de maan
geland is, prezenteert de vooruitstrevende kunst een klomp vet in een
kartonnen doos, graaft een greppel
in de tuin of ploegt een akker om.
Een criticus schreef in dit verband dat
een Rodin het op het maanoppervlak
niet zou 'doen'. Dat is inderdaad zo.
Maar het is meteen praat tegen de
vaak.
Wat de kunst van morgen worden zal ?
Wie zal het voorspellen ? Vele
mogelijkheden liggen open, inclusief
de mogelijkheid van een lange slaap.
Indien de kunstenaar van zijn hyperindividualisme terugkeert en zich
opnieuw integreert in de maatschappij,
het peil van de toekomstige kunst
wordt niettemin bepaald door de
kwaliteiten van het individu. Een maanraket is slechts mogelijk door de
rationele samenwerking van hoogwaardige vaklui. Indien de kunstenaars
zich hiervan niet bewust zijn, valt het
te vrezen dat de kunst voor een zeer
lange periode afzakt naar het niveau
van een nutteloos anachronisme, of, in
369
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het beste geval, naar het niveau van
een spel zonder zin of betekenis.
R. H. Marijnissen

Ziekte heeft een oorzaak
Is de hedendaagse kunst ziek ? Ziekte
heeft een oorzaak. Kunst is uitdrukking
van tijd en maatschappij. Is de kunst ziek,
dan is dit een symptoom, een teken
aan de wand van een zieke maatschappij.
Een etterbuil reveleert een ziek-zijn van
het organisme, is niet het organisme
zeif. Velen ergeren zich over kunstuitingen die wantoestanden in het
maatschappelijk organisme reveleren.
Maar hun ergernis schiet haar doel
voorbij wanneer deze zich op het
symptoom en niet op de oorzaak ervan
toespitst. Een etterbuil is allerminst iets
aangenaams of hartverheffends, maar
zonder dit symptoom zou men zich
van de ziektetoestand niet bewust
worden, waarbij dan het organisme kon
ten onder gaan. — Zo gezien, als
alarmklok, heeft die kunst een
betekenis...
De houding van de marchands, van de
critici, van de politieke cultuurinstanties,
van de geldmachten, ten overstaan
van dit verschijnsel is, evenzeer als
de kunst zeif, symptoom. In een
maatschappij, waarin het eigenbelang
en het winstbejag primair staan, waar
het recht van de sterkste prevaleert en
enig middel is om zich te handhaven,
kunnen ze niet anders handelen dan ze
doen. Indien ze zeif zouden waar maken
wat ze preken, zouden ze de zijde van
de 'zwakken' kiezen en meteen aan
macht inboeten.
Zij die critisch, uit drang naar authenticiteit, die dubbele moraal afwijzen,
creatief naar vernieuwing streven,
vormen vanzelfsprekend een potentieel
gevaar voor de behoudsgezinden. Het
is begrijpelijk dat deze laatsten
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alle krachten samenbundelen om
mensen — vooral kunstenaars — die
zo een houding aannemen, binnen het
vigerend sisteem op te vangen,
teneinde hun noodkreet of wekroep
inefficient te maken.
Machiavelli's opvatting dat de machthebber zijn macht slechts kan behouden
mits uitschakeling van de tegenstander,
en dat dit efficienter door vleien,
veinzen en bedriegen kan geschieden
dan door geweld, geldt nog steeds.
Wat gebeurt er immers ? Door een
opgeschroefde propaganda voor die
kunst, sensationele aanbiedingen door
collectioneurs en museaverantwoordelijken, gunstige 'kritieken' e.d.m. wordt
het 'verwijzend' karakter ervan zodanig
afgezwakt dat het niet meer 'gezien'
wordt, dat het geen teken aan de wand
meer is.
Welke kracht kan er nog uitgaan
van een werk als by. dat van Ensor,
die 'Vive Ia Sociale' en 'Mort aux
vaches' poneerde, wanneer diegenen,
die daarin aangeklaagd worden, ervoor
applaudiseren en het werk lauweren.
Geworden tot een object met geldwaarde
of herleid tot een estetisch schouwspel,
verliest het alle overredingskracht.
Wat met Ensor gebeurde, staat nu
reeds de Pop-art, de mini-art, de arte
Povera, enz. te wachten. Reeds wordt
de muurkrantenstijI van de contestatie
door de publiciteit opgevangen en
voor eigen doeleinden aangewend...
Indien de kunst ziek is, dan is ze het
maar in zoverre de maatschappij ziek
is. Deze laatste is zo ziek, dat ze die
ziekteverschijnselen als gezond wil doen
doorgaan en vele kunstenaars laten
zich zelfs aan dit spel vangen.
Spelen de kunstenaars niet het spel
mee wanneer ze de macht der
marchands, de oneerlijkheid der critici,
de slaafsheid van de cultuurinstanties
aanklagen ? Zeer zeker indien dit
gebeurt omdat die macht hen voorlopig
nog niet dient, en niet omdat ze dit

machtsbegrip afwijzen.
Ook zij die happenings, bewustzijnsverruimende middelen, pop-art enz.
afwijzen, schijnen te betreuren dat juist
die kunst — die ze ziek noemen
gekoesterd en opgenomen wordt door
het gevestigd systeem. Het is toch
duidelijk dat juist die in het oog
springende manifestaties, afwijkend van
de gevestigde normen, het eerst in het
vizier vallen van de heersende macht.
Zij zijn het meest geschikt om als
eigenaardigheid, als iets buitenissigs
opgenomen en te kijk gesteld te worden;
de aandacht is meteen afgeleid.
En dan wordt Che Guevara de best
verkochte poster.
Revoluties worden uitgevoerd door
mensen die bet vermolmde afbreken
en mensen die de nieuwe bouwstenen
aanbrengen; door mensen die zich,
hoe dan ook, engageren 't zij in haat,
't zij in liefde — en er de consekwenties
van willen aanvaarden. Een andere
Jos De Maegd
weg is er niet.

Kunst nieuwe religie
Georges Mathieu : „l'artiste est l'elu,
pour incarner Ia souffrance du monde..."
Claude Riviere over Fontana : „Ainsi
tendu vers l'absolu infini, le monde de
Fontana devient la revelation de Ia
Redemption, celle qui est annoncee par
Ia semaine Pascale..."
Over Yves Klein : „Yves Klein concurrence MoIse, it nous propose Ia
cosmogonie des temps modernes."
Yves Klein : lk geraakte in de Immateriele
zone' waarin ik me bewust werd een
Europeeer te zin, een rechtgelovige
christen, die aan de opstanding van
de lichamen, aan de opstanding van het
vlees gelooft...
Jean Gimbel : „La religion de l'art est
une religion de profit... I'homme de Ia
rue est exclu de ce trafic; it n'est ni
assez digne pour y participer."

Heinrich Richter

Schematische oprisping
„Het is niet meer mogelijk in de dagelijkse
ervaring de rationele schijn der Bingen
van de irrationele werkelijkheid te
Herbert Marcuse
onderscheiden..."

Vanop afstand bekeken, evenzeer als
dag aan dag geobserveerd van nabij,
en met behuip van inside-information,
ziet de huidige kunstwereld er wel uit
als een huid, geschonden en aangevreten
door puisten en rauwe wonden,
een huid waarop of en toe, hier of daar,

enkele geIsoleerde cellen een nieuw
en ademend epiderm schijnen te willen
vormen doch schielijk vereelten of
worden overwoekerd.
Het kwaad, de schurft, zit diep. Elke
maatschappij heeft op elk der door haar
doorlopen stadia van ontwikkeling, de
'kunst' die zij verdient, verwekt, duldt,
nodig heeft of ge- en misbruiken kan
voor haar consolidatie. Zo zitten ook
thans, in deze jaren of decennia van
groeiende chaos — ontbinding of
barensnood—de uitingert van individuele
of collectieve 'esthetische' creativiteit
hopeloos verstrikt in en gekluisterd
aan het heersende (produktie-)systeem.
Thans wellicht meer dan ooit, erger
en ergerlijker dan ooit, daar de door
de verbruiksekonomie en de politiek
der kapitalistische monopolies of der
totalitaire bureaucratieen ontplooide
dominantie, intenser en geraffineerdrepressiever is dan ooit, materieel en
geestelijk absorberend en alienerend
waar het kan, politioneel en militair
onderdrukkend waar het moet.
De hedendaagse kunstvoortbrenging
draagt alle sporen van dit verstrikt-zijn,
van deze opslorping en inschakeling in
het systeem of de systemen, zelfs
daar waar zij door het aannemen en
luidruchtig tentoonspreiden van
desublimerende, demystificerende allures
en pretenties 'oppositie' voert, cultuurkritiekerig doet en 'bevrijdertje' speelt.
Een groot gedeelte van de hedendaagse
kunstactiviteit, zeker niet meer het
betekenisrijkste, produceert, reproduceert of diffuseert nog steeds plastische
vormen die, hoe dan ook, desgevallend
nog 'schoonheid' bezitten als een
'promesse de bonheur' voor de gefrustreerde beschouwer, de 'kunst liefhebber'; d.w.z. een kunst die gelden
kan als een der superstructuren van
beschavingsvormen, die op wereldplan
'actualiteit' verliezen, zoniet feitelijk
reeds zijn 'afgelopen'. De huidige,
technologisch gedetermineerde werke-

lijkheid laat de 'humanistisch'-geInspireerde kunst (deze laatste weze
neo-conservatief of avant-gardistisch)
existentieel resoluut achter zich.
Ondanks de rol die deze kunst nog
vervult als voortbrenging van objecten
voor delectatie en commerciele
transactie, eventueel ook nog als terrein
van thans retardatai r-heetbare i ndividuele scheppende beleving, is zij
verouderd. Deze kunst is, na eeuwen
lang sociologisch bepaalde adelbrieven
te hebben verdiend en na in haar
hoogtepunten de sociale werkelijkheid,
die haar ontluiken zag, zinvol en
contrapuntisch te hebben getranscendeerd, thans vermoedelijk ten dode
opgeschreven; tenzij een eventuele posttechnologische 'neo-humanistische'
(personalistisch-socialistische ?) maatschappij haar, getransfigureerd, een
'Renaissance' doet beleven, hetgeen
evenwel meer dan problematisch moet
worden genoemd.
Daarnaast is er — steeds schematisch
wat men zou kunnen
bekeken
noemen de geacademiseerde en mede
door een soort (diffuse ?) marktstudie
prospererende, zegevierende 'avantgarde'. Het is het tweede omvangrijke
gedeelte van de huidige kunstactiviteit,
het gedeelte dat wellicht het sterkst
het algemene beeld van het kunstieven
anno 1969 bepaalt, gedragen als het is
door de mercantiele dynamiek van
het gevestigde systeem, geschraagd
en gesteund door de massa-media en
door de diverse, eensdeels door gebrek
aan inzicht misleide, andersdeels uit
winstbejag of snobisme huichelende
intelligentsia-fracties. Afgezien van de
hier ondanks alles als op een mestvaalt
opbloeiende, veelal toevallige, decoratieve schoonheid (waargenomen dank
zij wat naleeft aan reminiscenties van
de categorieen waarmee men de
humanistische kunst placht te benaderen), is dit gedeelte van het kunstbedrijf het terrein bij uitstek van
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Picasso

'ontzieling' en lucratieve schimmelwoekering. Kunstachtige faecalien en
artistiekerige gadgets, al of niet in
duurzaam materiaal, worden ijverig door
'critici', vooruit- of gewoon strevende
kunstanimatoren en dito museumdirecteuren, in een wikkel van pseudointellectuele exegese en met een strik
van mondaniteit en sociale uitwisseling,
de kunst-ingewijde en vaak koopkrachtige
goegemeente met relatief hoog I.Q.,
hetzij als belegging, hetzij in het raam
der vrijetijdsbesteding voorgeschoteld.
Tenslotte is er nog de kleine falanks
terroristen die bewust, met pathologische of doordebandse oprechtheid,
zoniet met verholen motieven, 'antikunst' produceert, collectieve 'participaties' op touw zet, al of niet
masochistische weggooi-evenementen
provoceert. Symptomatisch is deze
'kunstenaars'-groep het interessantst,
niet alleen door de aard van haar
voortbrengselen, maar ook door de
fragiele en mogelijk beangstigende hoop,
die zij koesteren doet. Hier zou wel
eens de geestelijke subversiviteit kunnen
aan het doorbreken zijn, die wellicht
het enige is wat in de huidige socioculturele situatie van het 'Westen' een
zekere authentieke, eventueel uitgesproken destructieve, kracht blijkt te
bezitten. Meteen staat men voor de
grijnslach van de artistieke zelfmoord
van die 'Westerse mens en wat overblijft
van zijn traditionele cultuur'. Mogelijk
zal deze zelfmoord, in post-surrealistische zin en in het zicht van het
eschatologische, waar het wereldbestel
politico-economisch en socio-psychoIogisch lijkt naartoe te evolueren, als
'Grand Refus' de enig nog mogelijke en
ultieme poetische en vrije daad blijken
te zijn.
En toch ! Zelfs hier doet zich absorptie
voor. In afwachting van welke nieuwcosmologische irruptie of van welke
kwalitatieve evolutie-sprong ?
Andre A. Moerman
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CONSTANT : lk geloof niet dat
men binnen de huidige sociale
structuren Oberhaupt iets oplossen
kan.

CONSTANT : lk heb altijd geroepen
dat de kunst dood is, dat er geen
kunst mogelijk is, dat er ook geen
vernieuwing in de kunst mogelijk is,
in welke kunst dan ook. lk geloof
dat kunst als typische uitingsvorm
van een voorbije periode, het
individualisme, het individuele
kunstwerk, tot ondergang gedoemd
is. Hetgeen niet wegneemt dat ik
zo nu en dan nog we/ eens een
tekening maak. Omdat ik nog altijd
leef in deze cultuur en omdat er
voor mij geen andere mogelijkheden
openstaan. lk moet Of niks doen,
Of mijn protest illustreren. En
New-Babylon is een protest.

R. H. MAR/JNISSEN : De moderne
kunst is in haar verschillende
expressies ofwel een of ander
stadium in het ontzaglijk aftakelingsproces dat reeds tang ge/eden
begon, ofwel een nakaarten over
reeds oud geworden verworvenheden. De middeleeuwen kenden
een hoogwaardige kunst en daarnaast
een minderwaardige wetenschap.
Thans lijkt de situatie precies
andersom.

EEN GEKENDE NEW YORKSE
PSYCHIATER : Pop Art is een
buitenechtelijk kind van de oude
Dada.

WERNER HAFTMANN : Er zijn twee
symbolische handelingen, voortspruitend uit ironie en vertwijfeling,
die een diepe betekenis hebben
gekregen in de tijd na de eerste
wereldoorlog. De eerste was
Duchamps die een ergens opgeraapt
voorwerp isoleerde, het in een
vreemde omgeving onderbracht en
het omgaf met de digniteit van een
fetisch (hier is sprake van een
f/essendroger).
De tweede was Malevitsch die net
het tegenovergestelde deed en
een zwart vierkant op een witte fond
plaatste. Beide handelingen
hebben met kunst niets te zien,
het zijn randstenen die aantonen
waar de kunst ophoudt. Vanuit deze
punten is echter de nieuwe
esthetiek vertrokken. Men zal kunst
daar vinden waar men van deze twee
richtlijnen afwijkt.
WILLEM SANDBERG : Zolang ik
hier directeur was, stond er altijd
iets te gebeuren, dat is het enige
waar het op aan komt.
GEORG GROSZ : Jammer genoeg
was ik ze/f, in plaats van een normale
illustrator, ook een van die
opgeb/azen kikvorsen. Mijn tekeningen en werken waren schuine,
pseudowetenschappelijke dwaasheden, bekeken vanuit het
marxistische en Freudiaanse standpunt. Deze rommel, meen ik,
behoort tot het ver/eden.
J. B. PRIESTLEY : Moderne schilders
zouden mij kunnen overtuigen
wanneer zij een vrouw, die er zo
uitziet als zij ze schilderen, ook
zouden huwen.
In 1919 moest Duchamp zijn tandarts
beta/en. Hij had weinig geld.
Daarom ontwierp hi% in zijn functie
van kunstenaar een cheque, die
geind kon worden bif een niet
bestaande bank. De tandarts accepteerde dit kunstvoorwerp als een
werkelijke betaling...
Een cheque voor de tandarts
is geen kunsthistorie, maar mentaliteitsbeschrijving.

Kunstnihilisme

Dit is geen
bal gehakt
maar wel
Rosa Luxemburg

Roza Luxemburg
gruwelijk vermoord
De kunst gruwelijk
vermoord
Gezien de gelijkenis in de methode en
gezien de doelstellingen die ons,
openlijk of bedekt, werden verkondigd
of zelfs opgedrongen, zou men geneigd
zijn aan te nemen dat de moord
op de kunst met voorbedachten rade
en met weldoordachte middelen werd
ondernomen.
De moordenaars van de kunst hebben
het niet in de eerste plaats op de
kunst voorzien maar wel op de mens
of zijn schepper, die zij daardoor
uiteindelijk willen treffen. Zij willen de
mens, in al hun sadisme, op de
gevoeligste plaats treffen, nl. in het
gelaat. Met een verminkt gelaat verliest
men het normaal contact met de
medemens, valt men ten prooi aan
de wanhoop.
Dat zij dit doen uit redenen van
grenzeloze zelfoverschatting, niets
ontziend winstbejag of uit pure onmenselijkheid, neemt niets weg van de
gruwelijkheid.
EEN BAL GEHAKT, EEN !... zo riep de

kelner, en toen maakte de kok een
prachtbal. Dit felt had echter niets
met kunst te maken. Maar toen de
kunstkritikus, die de bal bestelde, hem
verorberde en, na hem verteerd te
hebben, weer teruggaf, was hij de
producent van een kunstobjekt
geworden.
Onbewust, en zonder ons geweld aan
te doen, zijn wij een yolk van
pop-arters geworden. Het is ons zo
van jongsaf met Pde gehaktballen
toegediend. Van oudsher hebben wij
onze huisjes knusjes, en zonder de
culturele achtergrond daarvan te
beseffen, van binnen en van buiten versierd met allerhande waardevolle
rommel. Wij zijn een Europese kunstgalerij van het eerste uur. Onze
volksmensen zijn pioniers geweest
zonder subsidies of toespraken van
ministers van cultuur. Spontaan rollen
bij ons de kaboutertjes over de straat.
Wij struikelen letterlijk over onze
uitpuilende cultuur. Zij die beweren,
dat de Amerikanen aan de oorsprong
van de nieuwe strekkingen liggen,
hebben het schromelijk mis en dat weten
ze zeer goed (onze eerste wielrenners
pionierden reeds in het begin van
deze eeuw als spektakel-primitieven
in de Amerikaanse pistes).
Wat men ons trouwens op bi- en
triennales meent te moeten toren, is
eigenlijk maar uitvaagsel; de
werkelijke volkskunst wordt over het
hoofd gezien. Als bij ons de loodgieter
het behang heeft geschroeid, dan
Iijsten wij dat dankbaar in als een
relikwie. Wanneer er onderdelen van
onze t.v. moeten vervangen worden
dan zijn wij gelukkig als kinderen als
wij ze mogen houden om op een sokkel
te plaatsen. Als onze buur zijn
duivenhok afbreekt zijn wij er als de
kippen bij om de valluiken, de
bescheten broedteilen en de bontgekleurde vloer tegen de wand van onze
hall te hangen. Gemeentebesturen

steken elkaar de loef of om militaire
zerken en wegwijzers te creeren die,
in alle bescheidenheid gezegd, zo
in de Tate Gallery mogen. Wij zijn
tot het schokkend besef gekomen dat
bij ons niemand de pretentie meer mag
hebben geen artiest te zijn, dit zou
hem duur te staan kunnen komen : hij
zou als pop-volksvijand nr. 1
aangeklaagd kunnen worden.
Toen men Rosa Luxemburg, althans
niet in ons land, op gruwelijke en
bestiale wijze om het !even bracht,
vermoedden de naIeve daders niet dat
zij een daad hadden gesteld van
de hoogste culturele waarde. Zij hebben
precies dat gedaan wat vele
kunstenaars, in hun 'american dream',
nastreefden zonder het echter in
werkelijkheid te durven uitvoeren. De
Duitsers hebben eens een poging
in die richting gewaagd door lampekappen te vervaardigen uit de
doorschijnende huid van het uitverkoren
yolk gods. Dat is hun dan ook zeer
kwalijk genomen.
Wat wij nu te zien krijgen in ons
cultuurschema, is alleen maar een
benadering van het probleem, een soort
rand-de-pot-draaierij, wat tenslotte
hoogst verwonderlijk is in een tijd
waarin alle taboes de keel overgesneden
schijnen.
Men is wel gegaan tot het toekennen
van cultuurprijzen voor olifantendrek,
maar men is nog niet zover het
strottehoofd van La Callas uit te benen
om in het Louvre te hangen. Ook heeft
men geen enkel objekt van Marilyn
Monroe overgehouden om voor onze
vooruitstrevende jeugd verdere taboes
op te ruimen. Het hoofd van Stalin
is nog niet tussen soepblikjes op de
triennale van Milaan verschenen.
Maar wat erger is, men laat honderdduizenden uiteengereten menselijke
'objekten' zo maar verloren gr,an
in Vietnam of in Israel.
Het selekteren en environeren,
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Dit is evenmin een bal gehakt
maar een werk van Hans Platschek

desnoods door computers, van dergelijke
kunstingredienten, zou nochtans een
nieuwe opbloei van de kunst kunnen
betekenen, en daar volgens Kienholz
kunst gewoon rotzooi is, kan men
er geen dankbaarder terrein voor vinden,
dan onze steeds goed volzette
oorlogsarena's.
AIles moet toch echt zijn en actueel.
Hebt U nog een wand vrij voor het
interieur van een Russische tank,
bewerkt met een Tjechische Molotovcocktail ? Of een hoekje van uw
hall voor zes vierkante meter kinderarmpjes uit Vietnam ? Of wenst u
drie aaneengenaaide buitenlandse
diplomaten, verdacht van spionage, of
wellicht een bokaal vol soep van
verse G.I.'s ?
Echtheid wordt steeds gegarandeerd,
zelfs de geur. Het mag geen bezwaar
zijn dat deze creaties niet al te lang
zouden meegaan, er is trouwens
materiaal genoeg voorhanden om de
markt te bevoorraden en, zoal s wij reeds
zegden : kunst moet zich steeds
vernieuwen; ze moet uitdrukking blijven
van een meer 'extraverte, onpersoonlijke en duidelijk grote-stadse
subject-matter', om het eens in onbegrijpelijk vakjargon uit te drukken.
'

HET LUKT WEL EENS ALLE MENSEN
ENIGE TIJD, EN ENIGE MENSEN
EEN HELE TIJD, ECHTER NOOIT ALLE
MENSEN DE HELE TIJD VOOR
HET LAPJE TE HOUDEN.
Ter attentie van doktoren, bankdirecteuren, museumdirecteuren,
verzamelaars, critici en goedgelovige
geldschieters van alle slag citeren wij
volgende teksten :
„Wij willen ons niet meer expressionisten
noemen, omdat iedere schaapskop iets
uit te drukken heeft. Het komt erop
aan wat men wil uitdrukken. En ik zou
niet weten wat wij nodiger uit te drukken
hebben, dan onze mateloos jonge
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en vermetele brutaliteit. Of denkt soms
iemand dat talent zich per se moet
uitdrukken ? Met talent kan men het tot
volslagen idiotie brengen. Men
verstikt het !even met louter waardigheid,
pedanterie, prestaties, vlijt en talenterij.
Wij willen niets anders zijn als grenzeloos brutaal. Wij willen ook geen
futuristen meer zijn want wij fluiten
op de toekomst. Wij willen ons ook geen
aktivisten meer noemen want wij
willen, nOch in werkelijkheid nOch in
ons werk, onze zaligheid zien. Wij
willen de luiheid niet uitsluiten,
integendeel ! Wij willen de luiheid
heiligen wanneer ze met de brutaliteit
de ware adel bereikt. Wij willen ons
de impertinenten noemen. De domste
weet wat daaronder verstaan moet
worden. Wij willen niets anders dan bij
iedere gelegenheid lekker brutaal zijn.
Wij betwisten zelfs dat talent waarde
heeft. Wij betwisten dat de waarde
van een mens aan zijn werk of te meten
is. Wij zitten vol brutale streken.
Wij doen maar alsof wij schilder,
dichter of iets anders zijn. Wij brengen
uit !outer brutaliteit een reusachtige
zwendelaffaire op de wereld en fokken
snobs die onze laarzen aflikken,
parce que c'est notre plaisir."
(Uit een manifest van A. Undo in
'Die Aktion')
„Wij willen de oorlog prijzen, de
&lige wereld-hygiene, het militarisme,
het patriotisme, de vernietigende geste
der anarchisten, de mooie ideeen die
doden, de verachting van de vrouw.
Wij willen de bibliotheken vernietigen,
de moraal bevechten alsook het
feminisme en alle opportunistische en
tot nut dienende lafheden... Steek
de bibliotheken in brand, ondergraaf de
fundamenten van onze achtbare steden.
Op de tinne van deze wereld staande,
slingeren wij nog eenmaal onze
uitdaging naar de sterren."
(Uit 'Manifesto Futurista' van E.F.
Tommaso Marinetti.)
Albert Setola

Niettegenstaande het
totale dier, eenmaal als
zodanig ontpopt, zijn
verachting voor de
intelligentie toont heeft
het voor zijn ontwikkeling
een klimaat nodig van
intellectuele anarchie en
verwording.
GEORGES BERNANOS

Wat ze over
zichzelf schrijven
Minimal-art is een kunst „die de geheimzinnigheid, waar de kunst zich tot
verliezen is ten gunste van een op het
nog toe op beroemd heeft, aan het
gezond verstand si.eunende spitsvondig
gerealiseerde versiering. We gaan in
de richting van de niet-kunst, van de
aanvaarding van een in psychologisch
opzicht onverschillige versiering, van een
neutraal plezier van het zien zoals
dat aan iedereen bekend is".
DAN FLAVIN
Happenings zijn gebeurtenissen, die,
eenvoudig gesteld, plaatsvinden. Hoewel
de beste ervan een betekenisvolle
invloed hebben schijnen zij nergens
heen te gaan en geen enkele bijzondere letterkundige zin te hebben. In
contrast met alle kunst uit het verleden
hebben zij geen vaststaand begin,
midden of einde. Hun vorm is open en
vloeiend, niets duidelijks wordt gezocht
en daarom wordt er niets gewonnen,
behalve de zekerheid van een aantal
gebeurtenissen waarvoor men meer
dan normaal opmerkzaam is. Zij bestaan
voor slechts den enkele uitvoering,
of slechts enkele meer en zijn voorgoed
voorbij, terwijl nieuwe hun plaats
innemen.
Deze gebeurtenissen zijn in wezen
toneelstukken, hoe onconventioneel ook.
Ze onderscheiden zich echter van het
toneel, zelfs van het experimenteel
toneel, door de samenhang, de plaats
van ontstaan en de rolverdeling. De meest
intense en wezenlijke happenings zijn
uitgebroed op oude zolders, in kelders,
leegstaande pakhuizen, in natuurlijke
omgevingen en in de straat waar een
klein gehoor of groepen bezoekers
op een of andere manier vloeiend
gemengd worden in de gebeurtenis,
in en tussen zijn onderdelen...

Happenings nodigen iemand uit om de
nette manieren voor een ogenblik
terzijde te laten en ten voile deel te
nemen aan de ware aard van de kunst
en (hoopt men) het leven. Daarom is een
happening 'onbeschaafd'... Met happenings laten we de mensen niet naar
iets kijken, maar geven ze iets te doen,
iets waaraan ze deelnemen en waarvan ze iets maken...
Uit 'Randstad'
Nulpuntkunst : Nulpuntkunst is meestal
denkkunst. De Nulpuntkunstenaars
geven op een wetenschappelijke manier
informatie over materiaal, het gezicht
en de tastzin (de werkstukken mogen
steeds bekeken en aangeraakt worden).
Het gaat om het contact tussen een
zintuig (tastzin, reuk, gehoor, gezicht)
en een 'pointe'. De Nulpuntkunstenaars
drukken ons als het ware met de neus
op de zintuigen en op die manier dus
op de werkelijkheid. Zij zwakken de
conventionele kijk en tast-pointes tot
een minimum af, door puur of Iichtbewerkt materiaal als VOLDOENDE te
presenteren, door aan te geven waar
een zintuig voor gebruikt kan worden :
om er een stuk werkelijkheid mee te
observeren. Een voorbeeld : glazen
waterkolommen waarvan de inhoud zich
verplaatst al naar men er tegen duwt
(Duitser Haake) of bouten of prikkeldraad
tegen metalen platen (Armando).

OVERDEKTE VUILNISBELT MET
PRETENTIES
Zakken kolen op de museumvloer,
rotsblokken en zandhopen, via foto's
en kaarten in relatie gebracht
met de wereld buiten het museum,
hopen as, doorstoken met ijzerdraad
en situaties waar een rottende
krop sla twee stukken marmer in
zijn macht houdt. ...Potjes vet in
een groezelige kartonnen doos,
gebochelde neonbuizen en onbruikbare manden, als aanval op het
naar functionaliteit strevend normpatroon van ons, museumbezoekers.
...Zodra de destructie van ons
normenpatroon gepaard gaat met
creativiteit, krijgt de kunstenaar
een functie in de samenleving, ook
al is die aanvullende functie
in ons cultuurpatroon niet gewenst.
JAN JUFFERMANS

De kunst is uit Naar tempel getreden
en naar het cirkus overgebracht.
MICHEL SEUPHOR : De concrete
kunst is vandaag alleen nog
zelfbedrog van een oncreatieve
kunstenaar, die in een uitgesleten
spoor is geraakt. Het abstrakte
is de enige kunstvorm, die werkelijk
ons tijdperk aanspreekt.
KLEE : Dat kinderen dit ook kunnen
is geen bezwaar voor ons...
SALVATOR DALI: Wij zijn getuigen
van de geboorte van een
bastaardkunst, die half karikatuur
en half decoratief is. Picasso en
Matisse konden wel goed tekenen,
maar de tegenwoordige naapers
zijn niet meer bekwaam een
menselijk gelaat fatsoenliik te
tekenen.
KUBIN
(Toen hij in een onvruchtbare
periode aangeland was en zich
aan de microskoop had gezet
om wat hij zag in abstracte beelden
om te zetten) lk was echter een
illusie armer, want nadat de roes
voorbij was moest ik bekennen
dat dit systeem onmogelijk de basis
zou kunnen vormen van een
blijvende werkwijze.
(Toen hij de stijl van Gauguin wilde
overnemen) : Het was mii als was
ik in een dwangpositie geraakt,
daarom wierp ik alles van me af wat
ik zo mooi opgebouwd had en kwam
terecht in een morele depressie.
JEAN ARP : Kurt Schwitters kreeg
een werk terug van een tentoonstelling, het bestond voornameliik uit
een stuk glas. Toen het rinke/de
wist hij dat het gebroken was.
Geen nood, zei Schwitters, ik
verhoog de prijs ! het is mooier
geworden !
lk wierp eens een mislukte collage
ergens in een hoek. Schwitters
raapte die op en vroeg me of hij
er mocht over beschikken, zette het
op zijn kop, plakte er nog een paar
vodden bii en toen was het een
voortreffelijk werk geworden.
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Knotsgekke kunst

Het ziektebeeld
Wij zijn aan de depressie toe, die een
nieuw geloof is geworden. Als wij onder
de paraplu van de atoombom moeten
leven, dan hebben wij allesbehalve
een kunstnihilisme van doen om ons
recht te houden.
Ons handschrift is een spiegel van
ons karakter, dat is genoegzaam bekend.
Dit te ontcijferen is het werk van
ingewijden.
Hoe staat het nu met het handschrift
van de kunstenaar: zijn werk ? Zijn
werk is eveneens het analyse-instrument
waarmee zijn gehele aanleg en
gevoelsleven wordt blootgelegd. Het
spreekt vanzelf dat ook dit ontcijferen
aan vakmensen voorbehouden is. Het
komt er namelijk op aan het samenspel
te doorgronden van motief, vorm,
kleur en trace.
Wat sommige kunstenaars aan goedgelovige kunsthistoriekers vertellen, mist
elke overtuigingskracht wanneer de
psychoanalist er zich mee gaat
bemoeien. Zo ziet hij b.v. in de gruwelijk
verwrongen gezichten of lichaamsdelen
duidelijk de uiting van accidentele
haat, of minder- of meerderwaardigheidscomplexen.
In onze tijd bestaan vele tendenzen,
zowel in de plastische kunsten als in
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alle takken van de literatuur, die alleen
bij schizofrenen thuishoren. Wij
moeten duidelijk verschil beginnen te
maken tussen modernistische technieken
en het werk van geestesgestoorden.
Wanneer iemand steeds een enkele
mondspier Iaat werken zegt men : hij
heeft een tic. Wanneer een zogezegde
kunstenaar alleen maar cirkels tekent
dan vinden wij dat geniaal of op zijn
minst diepzinnig. In feite is dit werk
alleen toegankelijk voor hemzelf, zijn
Iotgenoten of zijn dokter.
Wij hebben standaardwerken vol van
deze werken, zij zouden een catalogus
kunnen vormen van alle ziektegevallen, die zich in de kunst voordoen.
De grootste psychiatrische klinieken
beschikken nu over schilderateliers,
die even noodzakelijk geworden zijn
als operatiezalen. Sommige zieken zijn
toevallig beroepsschilders, bij wie
men het vaste metier kan herkennen
en bij wie de techniek verandert
naarmate hun toestand verergert. De
anderen zijn soms analfabeten die
nooit hebben geschilderd en in wier
werk de kunstcritici ontegensprekelijk
de hand zien van een Chirico, Max
Ernst, Chagall of Salvador Dali. Er
bestaat in vele gevallen verband met
werken van kinderen. Uit dit kan men
de nodige gevolgtrekkingen maken.
Ziehier wat Norhaus over de
gedegenereerde kunstenaar zegt :
Zijn zelfzucht : hij sluit zich van de
maatschappij af en kent alleen zichzelf.
Overdreven gemoedsemoties : bij een
gewoon vers of een lijn proza of een
nietszeggend beeld, geraakt hij over
zijn toeren. Zijn opwinding voelt hij
als superieur aan en denkt dat dit hem
van de anderen onderscheidt. Een
kritikus, die ervoor beducht is om als
niet-begrijpend door te gaan, zal zich
Iicht de moeite getroosten om zich in
de gemoedstoestand van deze
gedegenereerde te verplaatsen om zo

werken van geestesgestoorde

klakkeloos na te kakelen wat de maker
daarin beweert te zien.
Zijn ziekelijk pessimisme : hij wijst
alles af en doet aan zelfaftakeling.
Gebrek aan zin voor recht en zeden :
door filosofisch klinkende woordkramerij wil hij bewijzen dat goed of
slecht alleen maar toevallige nuances
zijn.
Zijn mysticisme : ieder woord dat hij
verneemt schijnt iets te verbergen; in
gewone bewegingen ziet hij veelzeggende gebaren; elk ding werpt een
schaduw op het hiernamaals en
vandaaruit komen wortels naar hem toe.
leder beeld dat in zijn geest opduikt
wijst hem de weg naar andere
schaduwbeelden en noopt hem voorstellingen met elkaar te verbinden waartussen anderen geen enkel verband
kunnen ontdekken.
Zijn zucht naar primitiviteit : tegenover
het kinderlijke stelt hij het kindse.
Ziehier enkele tot nadenken stemmende
aspecten van 'de schilderkunst' bij
geesteszieken :
De schizofrenen hebben steeds dezelfde
evolutie. In het begin van hun ziekte,
waarin hun persoonlijkheid zich ontbindt,
beelden zij rampen en monsters uit en
naarmate de ziekte verergert overheersen stereotiepe lijnen en koude
kleuren. Winkler zegt daarover : de
schizofrene stip beweegt zich tussen
twee tegenstellingen : het fijnste,
discreetste stijlgevoel aan de ene zijde,
de smerigste nonchalance, de brutaalste oneerlijkheid, het cynische
vertrappelen en afbreken van alle
vorm en wellevendheidsgevoel aan de
andere zijde. De bewuste vernieling
van de kausale samenhang voert met
sprongen naar een verbreken van de
gehele bouw. In de schizofrenie heeft
dit een pathologische verwoesting
tengevolge.
Zij besmeren inpakpapier of
sigarettenblaadjes met hun vingeren,
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of schrijven op muren met stenen of
krijt. Hun werk is zo typisch dat de ene
zieke gewoon de krabbels van de
andere kan lezen.
De paranolkers schilderen erop los om
hun delirium te rechtvaardigen. Velen
van hen maken plantekeningen van
machines, industriele tekeningen of
geometrische composities.
De maniakken daarentegen maken
gedurende hun opwinding gecompliceerde krabbels in felle kleuren.
De melancholieker schildert in sombere
tonen scenes van zelfvernietiging,
galgen enz.
De schilderkunst brengt voor deze
mensen een voorlopige verbetering in
hun toestand, soms zelfs een genezing
omdat zij zich zodoende kunnen
bevrijden van hun agressiviteit, hun
erotisme. Schilderen komt voor
sommige mensen neer op het afreageren
van instincten. Zo kan ook een
kunstenaar zijn opkomende gruwelijke
neigingen botvieren zonder ernstige
sociale gevolgen voor hem. In plaats
van misdadiger wordt hij schilder. De
neurose is afgewenteld en daarmee is
een nieuw facet van de kunst geschapen.
Waarom reppen onze kunstinterpreten
niet over de pathologische oorsprong
van vele van onze vooraanstaande
kunstwerken ? Wel, om reden dat zij,
op zijn zachtst uitgedrukt, er niet toe
bekwaam zijn, er de morele moed niet
toe hebben of er gewoon teveel in
geinteresseerd zijn. Waarom moet
tenslotte het hele mensdom tegenwoordig zijn bij het exhibitionisme van
sommige zieken ?
Gek zijn is misschien wel een
gemakkelijk excuus. De Zwitserse dokter
Hugo Solms had er een vermoeden van
dat de vlucht in het abstracte in de
meeste gevallen dan optreedt, wanneer
iemand de moeilijkheden van het !even
niet meer aankan. Om dit te bewijzen
spoot hij kleine hoeveelheden chemische

bestanddelen, die de eigenschap
hebben hallucinaties te verwekken, in
bij een normale kunstenaar. Het werk
van deze laatste ging over van concreet
naar abstract, en naarmate de chemicalien uit zijn organisme verdwenen,
kwam hij terug naar zijn gewone
werkmethode.
Dr. Bonzalakis beweert, en dat op
grond van een twaalf jaar beslaande
studie, dat op vier abstracte schilders
er drie aan zware zenuwziekten,
overspanning of verhoogde bloeddruk
lijclen.
Hopen wij tenslotte maar dat iemand
uit het jaar 2500, die iets over het jaar
1969 wil te weten komen, geen catalogus
van een triennale in handen krijgt !
Hebben wij onze latere generaties niets
anders te bieden dan het werk van
gekken, abnormalen, robots en
geilaards ? Hebben wij dan geen echte
humor meer, geen goedheid, heldhaftigheid, levensmoed, levenslust ?
Waarom krijsende hoeren, bezopen
slachters, gebrekkige grijsaards,
rottende ingewandboorlingen ?
Wat doen wij, normaal denkenden,
daartegen ? Wij laten de zondvloed
van rotzooi en bedrog over ons heengaan en rekenen erop dat het publiek
het wel zal merken. Waarom tenslotte
dit protest ? Uit het besef dat het kwart
voor twaalT is voor de bonafide
kunstenaar, dat het tijd wordt dat hij,
uit eigen kracht desnoods, uit deze
duivelskring zou breken en uit zijn
isolement met opgeheven hoofd terug
onder de hoopvolle schare zou treden.
Albert Setola

Is kunst van
geesteszieken kunst?
Konrad Fiedler heeft overwogen, hoezeer
de mens erop aangewezen is, dat de
zichtbare wereld op enigerlei wijze
in zijn bewustzijn gestalte krijgt. Dit

bewustzijn kan niet verbonden blijven
aan de wereld der gedachten, maar
manifesteert zich vanzelfsprekend in wat
wij de buitenwereld plegen te noemen.
Pas op die wijze wordt het begrip
ex-pressie zinvol en wordt duidelijk, dat
de mens in een symbolische wereld
leeft en niet in een natuurlijke.
Dit inzicht wordt klemmender en waardevoller naarmate men zich meer in de
grenszones van het menselijk bestaan
begeeft. De noodzaak tot vormgeving
van de zichtbare wereld in het menselijk
bewustzijn blijkt namelijk voor gezonden en zieken van geest, voor
kinderen en volwassenen, voor zogenaamde primitieven en hoogontwikkelden in gelijke mate aanwezig te zijn.
In alle deze gevallen ontmoet men
vormen van expressie waarop men
geneigd zou zijn het begrip 'kunst' van
toepassing te achten. Dat inzicht
vormt de bron van de sedert A. Tardieu
(1872) en M. Simon (1876) tot een
breed veld van onderzoek uitgegroeide
bemoeienis met de beeldende expressie
van geesteszieken. Van uitzonderlijk
belang voor de psychopathologie en de
psychiatrie, maar ook voor de
esthetica, is daarbij het werk van
Hanz Prinzhorn (1886-1933). In zijn
hoofdwerk 'Bildnerei der Geisteskranken',
1922, werd reeds duidelijk zichtbaar
hoe hij geboeid is door het esthetische
van deze expressieve produkten.
In dit zoeken naar het algemeen-geldige
der humane expressiviteit in grenszones
van het bestaan provoceert Prinzhorn
niet alleen de psychiatrie en de esthetica,
die respectievelijk de begrippen
gezondheid en ziekte en schoonheid
voor vaststaande pijlers hielden,
maar ook het burgerlijk wereldbeeld
van zijn tijd en de daarin heersende
normen en waarden op een wijze die aan
Freud herinnert. Zonder dit was nooit
de rond vijfduizend exemplaren
omvattende verzameling van expressieve
documenten van geesteszieken uit de
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periode 1890-1920 ontstaan, die
Prinzhorn in Heidelberg aanlegde :
spontaan gevormde expressies zonder
inwerking van de heden ten dage de
persoonlijkheidsstructuur omvormende
psychopharmaca.
De geesteszieke is minder geremd
in zijn uitdrukkingswijze door culturele
en sociale normeringen en doet het
universum der menselijke expressie
zuiverder te voorschijn komen.
Wat ziek is of gezond kan en mag
niet in de weg staan bij een beoordeling
van het probleem der menselijke
expressie. Maar datzelfde geldt voor
het begrip 'kunst'. Wat kunst is en
wat niet wordt meestal binnen beperkte,
extra-esthetische, waarden-categorieen
vastgelegd. Daarvan dient men zich
los te maken wanneer men streeft
naar een integrale theorie der menselijke
creativiteit.
In de verschillende moderne tentoonstellingen die van expressieve produkten
van geesteszieken werden gehouden,
komt het woord kunst niet meer voor.
Er werd reeds van Documenta
psychopathologica gesproken (Freudenstadt 1965, Utrecht 1966), en wel
op dezelfde wijze waarop by. in Kassel
in de jaren 1955, 1959 en 1964
omvangrijke tentoonstellingen van
moderne kunst werden gepresenteerd
under de naam Documenta.
Als zodanig is het kunstwerk een
bouwsel van elementaire eenheden, die
als elementen van onze waarneming
fungeren. De vraag naar de structuur
van het kunstwerk is zodoende herleid
tot de vraag naar de ordening der
elementen waaruit het kunstwerk is
opgebouwd. Deze vraag is precies zo
zinvol met betrekking tot werken
der moderne kunst als tot expressieve
produkten van geesteszieken. Prinzhorn,
Volmat, Navratil en vele anderen
hebben dit in 'hun beschouwingen
voortdurend bewezen. Zo ziet by.
Kretschmer ook bij schizofrene patienten
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de tendens tot extreme stilisering
en geometrisering.
De psychische dynamiek van de
creativiteit is op zichzelf en als principe
genomen voor gezonden en zieken
gelijk. Slechts de uitkomst van de
strijd om een ordening tot stand te
brengen (tussen het rationale en het
emotionele, het driftmatige en het
geestelijke, de verinnerlijking en de veruiterlijking, kortom alle elementen van
het ordeningsproces) is verschillend.
Op grond hiervan is ook elke raadse!achtigheid omtrent de diep gewortelde
relatie tussen de moderne kunst
en die der geesteszieken weggenomen.

J. Broekrran
(naar aanleiding der tentoonst.
van een deel der collectie Prinzhorn
te Amsterdam)

Neurotic distortion
Als er lets ziek kan zijn in de kunst,
dan is het de mens i.c. de kunstenaar.
Dat het scheppingsproces zijn diepste
wortelen zou vinden in het neurotische
of pathologische van de kunstenaarspsyche is wel de oudste opvatting.
Zij bepaalt nog voor een groot deel
het beeld, dat de maatschappij zich van
de kunstenaar heeft gevormd : de
stotterende, getekende profeet, de
hysterische pythia, de zonderlinge
dorpsdichter. De kunstenaar zou via
de chaos van zijn vertroebelde ziel
inspraken ontvangen van de godheid.
Het kultureel respect dat de gemeenschap voor hem opbrengt — het is
beter dat een mens sterft voor het
yolk — staat in balans met de glimlach
waarmee men zijn eigenaardig gedrag
en werken beoordeelt. Hij is de
geroepene. Deze roeping geeft hem
een zekere arrogantie, waardoor hij
zich zelfs onwetendheid kan permitteren

op het vlak van de alledaagse
werkelijkheid. Het al te bewuste leven
zou de vulkanische erupties van zijn
onderbewustzijn onmogelijk maken.
Democritos, Euripides, Aristoteles en
Seneca hebben alien enig verband
tussen waanzin en kunst toegegeven. In
de romantische 19de eeuw is er
Lombroso die de titel 'genie' slechts
toekent aan kunstenaars die dit trekje
waanzin vertonen.
Het is de verdienste geweest van een
Amerikaanse psychiater, Lawrence S.
Kubie in zijn boek 'Neurotic Distortion
of the Creative Process', duidelijk
te stellen dat psychisch gestoord-zijn
helemaal geen voorwaarde is om te
komen tot creatieve prestaties. Vele
kunstenaars vertonen nog een duidelijke
argwaan tegenover de psychoanalyse.
alsof deze de bronnen van inspiratie
zou uitdrogen. Kubie wijst er verder
op hoe men de droomsymboliek
van een verziekt onderbewustzijn te zeer
als openbarend gezien heeft : het
onderbewustzijn als de levende bron
vanwaaruit het bewuste leven zich steeds
weer moest vernieuwen en in beweging
gehouden worden. In dit onderbewuste
waren ook de grenzen van het
menselijke voorgegeven, waarbuiten
geen vernieuwing mogelijk was. De
fantastische symboliek van verdrongen
ervaringen versterkte het geloof
aan een verband tussen creativiteit en
neurose. Bij nadere studie echter
bleek dat deze symboliek sterk
verhullend en verbergend is. Zij
verbergt niet een levende maar een
verstarde wereld. Zij kan dus niets
werkelijk creatiefs aanbrengen. De
frustratie die de kunstenaar ondervindt
voor het nog witte doek waarop het
kunstwerk moet ontstaan, 'evert hem
gemakkelijk uit aan de verhullende
symboliek van zijn eigen verdrongen
complexen. Deze symboliek is geen
volwaardig werkinstrument bij het zoeken
van het kunstwerk. Zij vervalt in een

ARNOLD HAUSER : Het is dezelfde
afgrond die de romantieker en de
decadente aantrekt. Voor de
decadente echter is alles afgrond,
levensangst en onzekerheid.

Werken van geestelijk gestoorden

ECKART V. SYDOW : De geblaseerde
deelt zijn wereld in twee categorieën in : het interessante en het
vervelende. Interessant is alles wat
anders is.

eindeloze herhaling van onvruchtbare
thema's. Daarom zocht Kubie het domein
van het creatieve in wat hij het
voorbewuste noemt. Het is het domein
van de niet verdrongen ervaringen
die op de achtergrond van het
bewustzijn vrij creatief associërend
in een zeer flexibele symboliek werkelijke
ontdekkingen mogelijk maken, en dit
zowel op het gebied van de wetenschap
als van de kunst.
Esthetisch betekent dit dat de kunst
tot het domein van het onderzoek,
de bewustwording en het weten behoort
en niet tot een onbewuste zelfprojectie.
De kunstenaar die voortdurend zichzelf
kwijt wil in het werk, is daarom
misschien wel de minst creatieve. In
het voorbewuste staat hij voor een
geweldig arsenaal van nog niet gecodeerde ervaringen. Het is een laboratorium waarin, door het vrije spel
van een niet geïnhibeerde metaforische
verbeelding, naar alternatieven gezocht
kan worden voor de verstarde
symboliek van de alledaagse werkelijkheid en het bewustzijn.
In het licht van deze bevindingen
kunnen we opnieuw de vraag stellen:
is de huidige kunst ziek? Een onderzoek
op concrete werken lijkt ons te riskant.
Maar symptomatisch vinden we wel
het stormlopen tegen het 'heilige' beeld
van de kunst, het geroep over de
dood van de kunst en de radicale
zogenaamde democratisering. De
roepers meten zich - op grond waarvan
weet niemand - daardoor juist weer
een 'heilige' profeten rol aan.
Symptomatisch is ook hoe het werk
steeds moeilijker los te maken is van de
complexe man die het gemaakt heeft.
De lapidaire simplistische eenvoud
van een werk daarentegen zegt nog
niets, zolang de kunstenaar niet in
een voortdurende herhaling vervalt, die
ons sterk herinnert aan de onvruchtbare
symboliek van verdrongen complexen .

In een lovende kritiek komt het er
dan op neer dat hij uiteindelijke dingen
zegt over de menselijke situatie,
waar hij de mens vangt in de onbeweeglijke polen van zijn persoonlijke
complexen.
Is de kunst ziek? Waarom vraagt men
niet: is de wetenschap ziek? Ook hier
kan het antwoord zijn: in zoverre
de mens erachter ziek is. Of mogen
we nog verder doorstoten? Is de
wetenschap zelf niet ziek? In hoeverre
is de bom bv. een symptoom van die
ziekte. En is de mens niet overgeleverd
aan een verziekte, alhoewel zeer
efficiënte logica, waarvoor we zelfs
reële bewondering opbrengen terwijl zij
eigenlijk ons noodlot is.
Is de kunst ziek? Wij hebben het
gevoelen dat we ongemerkt de put van
de vraag toch hebben opgevuld
met het antwoord dat men verwachtte.
Johan Vanbergen

New Vork - Salva tor Dali
schept een kunstwerk met Veruschka .
Materiaal: scheerkreem.

EICHLER (over Max Ernst):
De geschriften van Freud leverden
hem de schijnfilosofische en
pseudopsychologische achtergrond.
Zijn picturale middelen zijn
calqueerpapier, schaar en lijmpot.
De grafische vormen van de
negentiende eeuw worden onder de
handen van dit calqueer- en
kleefgenie met een ranzige pornografische mayonaise tot de meest
onappetijtelijke sla verwerkt.

A. ROOMS: Het is de ondervinding
met de Rorschach die me een
stuk nader heeft gebracht tot de
'waarde' van het verhalend proza en
tot - vooral - de surrealistischeabstracte poëzie. Ik geloof dat
het schrijven van dergelijk proza
(of poëzie) inderdaad enige zin of
waarde heeft: maar dan uitsluitend
een klinische waarde. Het lijkt
me nu overduidelijk wat door Freud
beweerd werd en zo hardnekkig
door opgeschrikte moralisten
verworpen wordt: schrijven of
schilderen is uitsluitend een vorm
van therapie, een sublimatie.
Schrijvers en schilders zijn lieden
die, naast hun neurosen en
complexen, over een zeer groot
intelligentiequotiënt beschikken
en over een hoge mate van zuiver
vakmanschap. Kunst: uitsluitend
een ziektebeeld van de door de
repressieve schizofrene maatschappij
geneurotiseerde sterke persoonlijkheden.
Alles behalve een nieuwe of
oorspronkelijke stelling. Maar een
bepaald idee heeft pas waarde
als men de waarheid ervan zelf
ondervonden, ervaren en geformuleerd heeft. Een groot aantal
'waarheden' moet telkens weer opnieuw ontdekt en onder woorden
gebracht worden.
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MAX NORDAU Een mens in
delirium raakt geen tegenspraak,
geen spot, geen verachting.
De mening der meerderheid is hem
onverschillig. Feiten die hem niet
passen merkt hij niet op.
Geesteszwakken die met hem in
contact komen geraken onder de
indruk en gaan erin op. Ook
hysteriekers en neurastheniekers
scharen zich rond hem en leven
alleen nog voor zijn dogma's. Eigenlijk handelen zij allen overeenkomstig de toestand van hun
hersenen.
Daarbij komt echter een derde soort
de meelopers, de profiteurs. Deze
'streber' zijn steeds de modernsten,
wat in dit geval gemakkelijk is,
want zij propageren steeds dat
wat op dit ogenblik mode is. Zij
nemen gedaanten aan van zwetsers,
onrijpen, snobs; er zijn ook
individuen die hun aftandse stem
mengen in het koor van de jongeren,
om zelf Jong te schijnen.

gedrogeerd zijn. Prof. Dr. de Boor
schri %ft in een van zijn werken over
een schilder die onder invloed van
Pervitin vreselijke scenes met
pervers-sexuele inslag zag.
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PABLO CASALS Naast een groep
modernen, die zich vergenoegt reeds
voorhanden technieken uit te
bouwen, leeft een groep die, daar
alle uitersten van helemaal leeg tot
helemaal vol reeds zijn doorlopen,
alleen nog op schandaal aast om
erop over te schakelen. Zij zijn liever
schaamteloos dan onbekend. Wij
kennen allen de daartoe uitgelokte
relletjes die zo graag door pers
en televisie opgespoord worden.
Het is waarachtig niet omdat iemand
reeds de kiem van de waanzin
in zich draagt dat hij geen waardevol werk zou kunnen afleveren,
dat bewezen Kant, Nietzsche, Rethel
en Van Gogh. Daartegenover staan
onze modernen, die mislukte
persoonlijkheden waren en zich
geworpen hebben op filosofische
doctrines waarin zij vooral sectair
bleven. Kubin heeft, niettegenstaande
zijn hallucinaties, echte kunstwerken
voortgebracht omdat hij over een
bee/dende kracht beschikte en zich
in een concrete en algemeen
verstaanbare taal uitte.
Echt gek is niet iedereen die het maar
wil. Men kan van het nihilisme
doordrongen zijn of men kan
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De verdwazing van de kritiek

Kostersmentaliteit
Letterkundigen wier werken in de kijker
van de kritiek staan en letterkundigen
wier werk meestal wordt genegeerd,
hebben doorgaans een gelijke hekel
aan godsdienstige inslag in hun werk.
Negentig percent van onze nederIandstalige en honderd percent
buitenlandse literatuur is vandaag de
dag a-godsdienstig.
Godsdienst is blijkbaar geen levensbestanddeel voor creatieve literatoren,
hij oefent volgens hen blijkbaar
geen invloed uit op het zieleleven of
het menselijk en wereldgebeuren.
Wie zich in zgz. scheppend werk een
godsdienstige inslag veroorlooft,
wordt veelal onthaald op het karakteristieke glimlachje waarachter men de
schimpende minachting voor de...
koster vermoedt. „Voor de kunstenaar
is kunst zijn godsdienst", wordt
beweerd en geargumenteerd wordt dat
zus en zoveel uitgaven en vertalingen
van deze of gene auteur, zus en
zoveel werken van eerste rang heel wat
meer rijkdom en kleur hebben bijgezet
aan de kristelijke beschaving dan
de kerkgemeenschappen in duizend
jaar ! En, eenmaal is geenmaal,

komt het argument Galli& er nog
bij te pas ook.
ook bij
Zeldzaam zijn de literatoren
ons — die hun geschriften mitsgaders
zichzelf niet voor belangrijk houden
in de literatuurgeschiedenis; zeldzaam
de Carmiggelt's die met zichzelf een
loopje durven te nemen en hun
geschriften niet houden voor een spijker
in de eeuwigheid. Wijzelf ook niet.
Het is zo menselijk en bemoedigend
bij het werk te hopen dat men zich
aan 't overleven is voor ettelijke
decennia na de eigen dood.
In Vlaanderen is de hemel nog altijd
blauw, maar de literaire raakt er ook
al eens bewolkt door onrechtvaardigheden die aan de lopende band
gepleegd worden. De socialistische pers
beijvert zich om alle katolieke auteurs
te negeren; die bestaan in Vlaanderen
niet want het talent ligt nog altijd
links... Een deel van de katolieke pers
vergenoegt zich vaak met enkele
lijntjes kritiek voor andersdenkenden
bijaldien zij ze al niet eenzelfde hak
zet als de socialistische doet voor
katolieken. De bibliografische
geschriften die naar volledigheid
van informatie streven uitgezonderd
(Boekengids by.) zijn voor recensenten
van alle persorganen leerstellige
werken uit den boze, tendentieus
en ipso facto onliterair. Geen recensie
waard...
Wij zijn er ons van bewust dat we
hiermee een vingertje leggen op het
schromelijk onrechtvaardig karakter
van de pers-recensies. Maar dat is een
kapittel apart waaromtrent de jongste
tijd deining ontstond die allicht nieuwe
banen opent voor de uitgeverij en de
boekhandel.
Het loont de moeite eens even na te
gaan aan welke van de twee kanten,
de literaire of de godsdienstige,
het geschreven woord het meest wordt
gehoord.
Daaruit zal licht te besluiten vallen

of en in welke mate negatie van
het godsdienstig leven in de scheppende
literatuur al dan niet aanvaardbaar is.
En hiermee bedoelen wij uitdrukkelijk
een inbreng van de op God gerichte
ziel, van de bovennatuurlijke levende
mens, van de getrouwheid en de regelmaat van de pratikerende gelovige.
Zolang die uit de roman geweerd blijft,
zijn romans onwaar want onjuist
en onvolledig, zeker bij ons yolk.
Er zijn voorbeelden die ieder ernstig
denkend mens mag overwegen in
verband met sukses van geschriften
— voorbeelden waaruit de relativiteit
van de literaire kunst blijkt en die tevens
een maatstaf kunnen zijn en een
dam tegen het a priori verwerpen van
godsdienstige inslag in zgz. kunstgeschriften.
Het Vlaams lezerspubliek moet wel
algemeen behebt zijn met kostersmentaliteit als we slechts denken aan
de uitgeverijen van eerste rang die
zich beperken tot — of specialiseren
in — wat zij noemen 'catholica'.
De markt is er drukker door overstroomd
dan door erotiek, sexualiteit, huwelijk
en tutti quanti, en dit is niet weinig
zeggen. Of zou men er niet mogen
uit besluiten dat bepaalde waarden verscholen zitten in werken die katoliek
geloofsleven en -leer behandelen ?
Zodat het 'niet gerechtvaardigd is voor
de literaire kunst diezelfde waarden
over boord te werpen ?...
Conscience, eens een afgod, wend
stilaan vergeten en onleesbaar maar
het voornaamste werk van een
Franciscus van Sales, zoveel ouder dan
Conscience, wordt nog steeds
beschouwd als een meesterstuk van
psychologie en pedagogie. Hoeveel
lezers heeft Vondel nog en hoeveel
Schillebeeckx ?...
Belletrie zonder godsdienstige inslag
heeft geen zin omdat het leven
daar ook niet van verstoken is, omdat
het leven precies naar bovenaardse
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waarden grijpt. Daaruit vloeit voort, dat
louter materialistische Iiteratuur een
grove faktor van Ievensverminking
is, men draaie en kere het naar
Lambert Swerts
behagen.

Wij hebben geen kritiek
meer nodig, alleen
informatie. (Sacha Guitry)
Er !open in de kunstwereld zoveel valse
vrienden rond, heren critici, dat gij
voor iedere eerlijke vijand dankbaar
uw petje zoudt mogen lichten. Want
men kan niet meer openlijk zijn
mening zeggen zonder door sommigen
tot kruidenier te worden gedegradeerd.
Niet alleen zit de cultuurpolitiek
in handen van enkele onvakkundigen
en niet-praktikerenden, die steeds
naar elkaar en naar hun profijt
verwijzen, maar dit systeem is ook
ondemocratisch doordat de gelden,
die door iedere belastingbetaler worden
gespendeerd, naar een zeer speciale
kliek met een zeer speciale stip
afvloeien.
Weinig experten en slechts enkele
critici hebben iets bijgedragen om de
'mensen met het wanhopig bestaan'
op de weg naar het menselijke
en tot het werkelijke leven te helpen.
Zij zijn eerder dwaallichten in het
moeras van het manierisme en hun
werkwijze wijst eerder in de richting van
een cultuurmaffia. Er bestaat een
'Association Internationale des Critiques
d'Art' waar iemand, die niet goed
op de hoogte is omtrent de keuze van
kunstenaars, zich kan inlichten.
Men kan gemakkelijk berekenen dat
daar een kunstenaar kan gelanceerd
worden of afgekraakt. Daar de kunst geleid wordt door welsprekendheid,
is het een koud kun stje om de ersatz
binnen te smokkelen om ze met
literaire spitsvondigheden in de
geschiedenis in te voegen. Een knaap
'
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die dit er nog uit krijgt. Het gesnater
op de kunstmarkt heeft jammer
genoeg niet het beschermende alarmvermogen, dat men weleer in het
kapitool kon vernemen.
Niettemin worden wij toch wakker
gehouden met bezweringen als
hier volgen : „Het contemplatief inzicht,
dat de existentie van ieder ding
voor ons esthetisch gevoel door
equivalente coordinaties bepaald wordt,
is slechts mogelijk doordat het begrip
van deze manifestatie reeds in de
kiem van ons bewustzijn verankerd zit.
Zo is deze nieuwe uitbeeldingswijze
door de compositie dualistisch
aangelegd. Door de exacte weergave
der cosmische relaties is zij een
rechtstreekse expressie van het universele. Door het ritme, door de
materiele werkelijkheid der weergave,
is zij uitdrukking , der subjectiviteit
van de kunstenaar als individu".
(Het gaat hier om een van Mondriaans'
vlakverdelingen).
Door de alom beroemd geworden
zelfingenomenheid van deze 'kunstkenners' zijn zij tot de beste
bewijsvoerders geworden voor de
stelling, dat de grens tussen de officiele
avant-garde en de grofste grapjasserij
nooit te vinden is geweest. Ter staving
volgen hier enkele ontwapenende
voorbeelden :
— Het stuk vezelplaat, waar een schilder
gewoonlijk zijn penselen aan afveegde,
werd ter versteviging meegestuurd
met werken voor een internationale
tentoonstelling; de heren kenners
hebben het prompt als nieuwste techniek
opgehangen.
— Door tentoonstellingsbezoekers
wordt soms de titel op de losliggende
voorwerpen veranderd, wat niemand
opvalt. Zo is reeds menige prijs
per abuis in de wacht gesleept.
— ledereen kent het succesvolle
schilderend aapje uit de Braziliaanse
oerwouden.

— Op een tentoonstelling vied in de
speciale belangstelling een 'koen
en sterk werkstuk'. Na weken werd
vastgesteld dat het niet op de kataloog
voorkwam, dat het er dus nadien bij
werd geplaatst. Toen men het
onderzocht en omkeerde hadden grapjassen eronder geschreven : cactum
non est pictum.
— Toen Max Ernst het kartonnen
schoolvoorbeeld uit de fysicaklas, dat
een doorsnede door een salpeterfabriek
voorstelde, omvormde door het om
te keren en bij te werken onder de
titel 'Winterlandschap : verdamping
van de gevulkaniseerde bruid ter
producering van de nodige bedwarmte'
waren het schoolkinderen die dit
'kunstwerk' ontmaskerden.
— Bij de opening van het werk van een
jong en veelbelovend kunstenaar,
die bovendien de zoon was van een
Russisch orgelbouwer en een half-jodin,
overleden in een concentratiekamp,
werden volgende historische woorden
gesproken : „De werken van deze
storm-en-drangmens zijn temperamentvol en bewegen zich in de regionen
van een abstraherend expressionisme.
Zij getuigen van een merkwaardige
heftigheid en schijnen met een zekere
haast geproduceerd, als gunde de
kunstenaar zich nauwelijks de tijd,
daar hij reeds zijn vroege dood
vermoedde..." Een journaliste ontdekte
het schandaal : de persoon in kwestie
had nooit bestaan !
Maar laten wij eens een kriticus zelf
aan het woord : „Produktieve kritiek
is deze, die een kunstwerk van de kritiek
maakt. Alleen de kritiek, die in zichzelf
een kunstwerk bergt, heeft waarde.
Zij moet bij de mens een blijvende
indruk laten, ook als haar inhoud
vals is". (Alfred Kerr)
De bekommernis om kommentaar te
leveren en onbestaande eigenschappen
te suggereren is typerend. De verantwoording schudden zij wel op de
,

Jean Dubuffet
Jean Dubuffet
AndrO Masson

schouders van de goedgelovige kijkers.
Leon Bloy beweert : het analfabetisme
is verminderd, de domheid echter
toegenomen. Men heeft het nu al zover
geschopt dat sommigen zich liever
van alle complexen of misdaden
laten beschuldigen dan van den daad
van menselijkheid.
Het , bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Onze dirigisten hebben het al
uitgekiend : wanneer men toch vroeg
of laat tot het figuratieve zal moeten
terugkeren, zullen de voorwerpen zeker
niet meer te herkennen mogen zijn.
Dan zullen alleen diegenen het eerste
recht hebben die al door het
vagevuur van de abstractie zijn gegaan.
Dit zijn de nieuwe bevelen van de
oude garde van de cultuurdiktatuur.
Langui zelf schreef :
„Er bestaat geen enkele maatstaf voor
de moderne kunst."
Intussen gaan onze door kunst
geInfecteerde critic' en historici maar
dapper door met het spuien van
subjectieve kritiek, goede raad, vooroordelen en banvloeken. Zij beslissen
op eigen houtje wie dit jaar aan de
top staat en wie prijzen en subsidies
krijgt. Men grijpt steeds weer op hen
terug in jury's van de uiteenlopendste
aard, gaande zowel over grafiek,
publiciteit, schilderkunst, beeldhouwwerk
als over het geheel van de moderne
kunst, omdat zij 'in de wind zijn'
en men ze niet over het hoofd durft
te zien. Zij zijn een ibeetje de
dorpsnotabelen van de kunst. Zij zijn
steeds gevleid als imen om hun oordeel
komt bedelen. Wanneer het waar is
dat schoonheid vertroosting is,
dan is de kunst die zij dikteren gewoon
een vergissing. Wij zullen het onze
kunstcritici beslist kwalijk nemen
als ze ons op een goede dag komen
vertellen dat ze zich vergist hebben;
maar hoe zouden ze ook, ze hebben
daar gpen enkel voordeel bij...
Albert Setola

Verstaat u zelf
wat u schrijft,
meneer de criticus ?
„Hij sluit alle negatieve en positieve
kenmerken in als hij een ruimte aan zijn
kritische aandacht onderwerpt...
Hij ontlokt aan het object zelf een
zekere latente identiteit, die hij er dan,
verinnerlijkt en uitgegroeid, door
middel van een reeks subtiele (en
onverwachte) ingrepen aan terug geeft."
„Dat specifieke kenmerken en exacte
gegevens, aan het objekt zelf ontleend,
er via de psychische wereld van de
schilder een verhoogde identiteit aan
kunnen geven, die noch aan die
psychische wereld noch aan die uiterlijke
kenmerken en gegevens meer
gebonden is, maar deze desondanks
toch manifesteert — is in het kader van
wat schilders, in of aan gebouwen,
tot stand brengen, vrijwel uniek."
„Door de schilder X worden de concrete
ruimtelijkheid van een object en de
illusionistische ruimtelijkheid op het
platte viak in een verwarrend gevecht
gebracht".
„De strakgespannen verfhuid in de
schilderijen van die schilder laat weliswaar alle schilderachtigheid achter
zich, maar inzet van de compositie is
steeds een schilderkunstig-ruimtelijke
illusie."
„De geometrie, die trouwens nooit
helemaal exact is en waarin, zoals
J. L. Locher het noemde, nerveuze
schommelingen van het handschrift
blijven meespreken, is uitsluitend een
middel om te ontkomen aan de schijn
van incidentele en toevallige
vormgeving."
„Het materiaal, waarmee de reliefs
gemaakt zijn, is wit. Maar dat wit is niet
zozeer een kleur als wel een
neutrum; het is de simpele afwezigheid
van kleur. Zelfs kleur is voor hem
een soort willekeurig, bijna anecdotisch
incident."
„Hij wist dat een kunstkritiek die met
begrippen als compositie, vorm,
ordening etc. opereert, geen zin meer
had, nadat de nieuwe ervaring van
de grenzeloze ruimte eenmaal gedaan
was. Hij formuleert dit nieuw inzicht met
de eis : het zuivere materiaal dient
zuivere energie te worden."
„De vormfacetten sluiten zich aan bij de
stranden der uitgebreidheid. Er is
dynamische reciprociteit tussen de
plaatselijkheid en de totaliteit. Hij heeft
front gevormd tegen het experiment
van de geometrische abstractie en tegen

dat van het sensorische."
„Het vinden van een pure schilderkunstige expressie heeft ertoe geleid
dat het schilderij zelf een soort gestolde
drager van de imponderabele Iichtmaterie is geworden."
„De ideele schoonheidsvormen, waarbij
van toevallige afwijkingen niet de
minste spraak meer is, zijn de sfeer
van het eindeloze en van het tijdeloze
definitief binnengetreden."

GOTTFRIED BENN : Kunst is een
zaak van vijftig mensen, waarvan
dertig niet normaal zijn.

De zogenaamde intellectuelen
hebben in de laatste tientallen jaren
al zoveel blamage-oordelen geveld
dat het nu vast staat dat een
berekenend verstand zeker geen
criterium is. Dan heeft men meer aan
het oordeel van de gewone man
die rotzooi maar rotzooi noemt.

Het getuigt van onbevoegdheid
wanneer men naast de werkelijke
kunstwerken van Picasso, ook zijn
gioteske commerciele werken
voor kunst houdt.

Waarom mag men niet meer
impressionistisch schilderen, waar
toch de abstractie en het surrealisme
even oud zijn.

Men mag gerust drek drek noemen
maar daarom hoeft men het ons
nog geen driemaal per dag te
serveren. Er wordt daarbij vergeten
dat niet iedereen tegen stank kan.

HANSPETER LANDHOLT : Het is
ontegensprekelijk zo, dat we
vandaag de figuratieve kunst met
veel strengere maatstaven meten dan
de abstracte. Een kunstenaar, die
figuratief werkt, kan alleen nog met
een hope inzet van zijn persoonlijkheid en eigen aard de banaliteit
ontlopen, daar waar in de abstrakte
kunst een middelmatige begaafdheid
nog een vaste steun vindt.
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Seksobsessie en Sekssensatie

Aan de antipode
van het taboe
De seksuele taboes, waarmee onze
jeugd ommuurd was, hebben ons alien
dieper gewond, dan wij voor onszelf
willen toegeven. In de biologieiessen —
of wat ervoor moest doorgaan —
hield alle kennis op net bij de blaas,
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bij gemengde zwempartijen zwom de
duivel himself mee, zesde en negende
gebod waren de saters, die ons
(vooral in de bloktijd, alsjeblieft)
beloerden en die het best konden bestreden worden door je lichamelijk
zo of te jakkeren, dat een dwangarbeider
in de solfermijnen er na twaaif uren
zwoegen een fris mannetje bij was...
Het seksuele was uit de totaliteit
van het leven weggenomen en opgesloten in een brandkoffer, waarbij de
kluizen van onze nationale bank
schoendozen zijn.
Nadien zijn er verstandige en gekke
mensen gekomen, die meenden, dat er
schoonschip moest gehouden worden :
mensen, die het seksuele wilden
integreren in het leven, anderen, die
kinderen van vier jaar voor de t.v. op
exact wetenschappelijke wijze lieten
vertellen hoe zij verwekt werden
en ter wereld kwamen.
Wij stoomden meteen de tijid van de
Iekkere botsingen in.
En toen kwamen de uitbuiters, de
grandioze commercanten, die ons
vertelden hoe seksueel-heeriijk het wel
is in Scandinavia, in Amerika, in Japan,
kortom, in de rest van de wereld.

En zelfs de paus moest maar liefst
niet hoog van de toren blazen, want
heel zijn Vaticaan staat vol blote
beelden.
Wij vergaten hoe de werkelijk grote
kunstenaars altiid het seksuele geIntegreerd hadden in hun werk; wij waren
alleen niet snugger genoeg om het
te zien, het te vatten, het te ontdekken.
En toen woei de 'nieuwe' seksuele
wind over de aarde : de mens is naakt,
het bed kent geen geheimen, maagd
is alleen nog een meisje van zes,
maar dan een lelijke...
0-pnieuw werd het seksuele uit het
leven weggenomen, averrechts , dan, en
tentoongesteld in een uitstalraam, dat
groter is dan alle musea ter wereld.
De blootmakers werden aangevallen
door een aantal gefrustreerden, die
toevallig een beetje macht bezaten
(voorbeeld : ergens een politiecommissaris). De strijd was ontbrand,
de reclame draaide op voile toeren.
Maar in het midden zitten de weinigen,
die het bij de volheid, bij de totaliteit
van het leven willen houden, en
voor wie het woord 'mysterie' nog een
werkelijkheid is. En zij vrezen voor hun
nageslacht. En zij vrezen soms voor

zichzelf. Wie gisteren nog gaaf was,
in hem kunnen vandaag gangreen
woekeren...
Julien Van Remoortere

Seks - kunst - vlaanderen
Er bestaat geen rechtstreeks verband
tussen de inhoud van een kunstwerk
en de kwaliteit. Aileen reaktionairen,
d.w.z. continu emotioneel bewogen
personen, beweren van wel. Hun
oordelen gaan van zwart naar wit :
vroeger waren boeken met zegge
seksuele inhoud slecht, boeken met
burgerlijke precepten goed. Volgens het
nieuwe dwangbuisje zijn burgerlijke
boeken slecht en werken, die tegen
deze burgerlijkheid in gaan, goed.
Dit soort uitspraken amuzeert alleen
binnen het kader van een bepaalde
guerilla tegen of pro een bepaalde
moralizerende strekking. Zodra een
zegge seksueel openhartig boek
verschijnt, zijn er kritici die luid
beginnen roepen op de ziel van het
kind, terwijI de kritici van de overkant
(waar ik me aarzelend toe reken)

eerder geneigd zijn om als tegenreaktie
het 'betwiste boek hoger te schatten
dan nodig is. Dit zijn begrijpelijke
situaties en reakties, die leiden tot
absolute uitspraken, die soms ronduit
belachelijk zijn. Zo verklaarde Norman
Mailer tijdens het proces rond lk ben
nieuwsgierig, dat dit een van de
belangrijkste films uit de filmgeschiedenis was — absurde uitspraak,
maar die er toe bijdroeg om deze film
in Amerika vrij en integraal te doen
vertonen.
Dit soort uitspraken, loftuitingen of
aanvallen kan niet wegnemen dat er,
in proportie binnen de hele kunst,
weinig werken bestaan waarin de
erotiek, die erin aanwezig is, speciaal
heeft bijgedragen tot het welslagen
van het kunstwerk in se. Het tegendeel
is veeleer waar : een heleboel artisten
'heeft zich ingespannen om seks in
hun werk te integreren, zonder dat dit
interessante resultaten opleverde. Om
me te beperken tot de roman, wil ik
verwijzen naar de twee meest gekruide
boeken uit eigen twin : Gangreen I van
Jef Geeraerts en Hemel en dier van
Hugo Raes. In deze werken wordt een
behoorlijk aantal keren genaaid,

gesodomiseerd en gezogen, en er zijn
een reeks variaties in de houdingen
te bespeuren, maar dat is ook alles.
Beide boeken zijn vervelend, slecht
geschreven en ontgoochelender naargelang van de pretenties van de auteurs
Van beide auteurs is Raes de meest
ambitieuze; tegenover het beeld der
gelukkige zinnelijke liefde, stelt hij
de totale verwoesting van de wereld —
en meteen geeft hij zich bloot :
inziende dat de roman een mate van
drama eiste, pompte hij dit drama er
van buitenaf in. Drama in de seks zelf
is namelijk erg moeilijk waar te maken.
Wel gemakkelijker is het, bepaalde
dramatische toestanden te interkaleren
in seksuele passages binnenin boeken,
waarin de seksualiteit niet als leitmotiv
gekozen werd; dat bewees Louis-Paul
Boon misschien wel het best.
Het omgekeerde gelukt haast nooit.
Niet in Vlaanderen, en ook niet in het
buitenland. Tot vOOr 1900, jaartal
waarna de seksologische en psychiatrische geschriften begonnen te
bloeien, bood de erotische produktie
nog een informatief positief aspekt bij
gebrek aan beters; de kataloog van
afwijkingen, die de Sade opstelde,

Cliché
'De Nieuwe'

385

is een bron van informatie, maar de
Sadiaanse beschrijvingen in se grijpen
niet aan. Dit komt, geloof ik, omdat
zelfs iemand als de Sade zich niet
volledig wenste bloot te geven inzake
seksualiteit
meer nog dan de Sade
hebben de latere auteurs van erotische
werken zich gedragen, als stonden ze
zeif boven dit hele gedoe, zodat er bijna
steeds een afstand bleef bestaan tussen
het beschrevene en de beschrijving.
Een goeie pornografische roman a la
Balzac is nooit verschenen
niet een
ouwe vent die elke cent opspaart,
maar een ouwe vent die elke blik, elke
geste, elk woord, alles afspitst op een
bepaalde erotische obsessie. Zo'n
roman ken ik niet.
De zeldzame interessante erotische
werken zijn boeiend omwille van korte
fragmenten eruit. Die blijken dan nog
dikwijls autentiek te zijn, zoals de
passages in Trois filles de leur mere
van Pierre Louys, die altijd gehamerd
heeft op het feit dat hij werkelijk
dergelijk ras-pervers achtjarig meisje
heeft gekend; zoals de brieven van
la Rochefoucauld in 1859 geschreven
aan Lady Cavendish, en later afgedrukt
in The Romance of Lust.
Zulke passages zijn niet bijzonder
hartverheffend, maar zij brengen iets
over op de lezer — afschuw misschien,
maar na die afschuw begrip, en na het
begrip voor de afwijking, een dramatisch kontakt — kontakt dat men
helemaal niet vindt in de hetzij korte
hetzij ellenlange beschrijvingen van
koerante seksuele bezigheden. Zulke
passages zijn in de literatuur vrij
zeldzaam; Georges Bataille is misschien
de enige uitzondering op dit gebied.
lk geloof dat er een verklaring voor
bestaat in de intellektuele impotentie
van de auteurs, die zich imet idit soort
geschriften bezig houden : men poogt
om diverse stylistische en modieuze
redenen, het terrein van de psychologische roman te verlaten, terwijl
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precies de psychologie van de pornografie het enige interessante aspekt
Het enige interessante boek over eten
is Honger van Knut Hamsun ; bij Henry
Miller zijn precies de erotische
passages het meest anti-erotisch, omdat
ze alle geschreven zijn door een
behaviorist die daden weergeeft, maar
geen motieven. Wie een interessant
pornografisch boek wil schrijven, moet
per definitie een psychologische
roman produceren.
Het kan kurieus klinken, maar een
Johan Daisne is veel beter in staat om
een dergelijk werk te produceren dan
iemand als Hugo Raes; maar beiden
achten zich geroepen om in elkaars
tegengestelde richting te arbeiden.
lk geloof daarom, dat de vraag naar
de verhouding tussen seks en kunst
momenteel een schijnprobleem blijft.
Er bestaat niet voldoende materiaal,
dat zowel erotische als artistieke
kwaliteiten bezit om over te praten.
Er bestaan wel boeken, en vandaag
de dag verschijnen er haast geen
andere, waarin de seksuele beschrijvingen een steeds grotere rol gaan
spelen — maar die zullen alle op de
vergeethoop belanden waar ,nu de
boeken rusten van lieden die, eeuwen
geleden, interieurs beschreven,
toiletten beschreven, verzuchtingen in
de tuin beschreven, enz.
Freddy de Vree

MARCUSE OVER DE SEKSUELE
BANDELOOSHEID
Op een terrein voelen de mensen
zich in de consumptiemaatschappil
geweldig vrijgevochten : op
seksueel gebied. Maar dat is volgens
Marcuse juist een van de meest
rationele afleidingsmanceuvres van
het systeem. In de mate dat de
erotische aanleg van de mens
krampachtig gefixeerd wordt op do
genitale seksualiteit, wordt ze
voor het systeem minder gevaarlijk.
Want erotiek — in de marcusischfreudiaanse betekenis van het woord
— is het tegenovergestelde van
technologisch denken en leven,
ook van uitbating van de seks.
L. van Bladel

Wat in deze veredelde bordeelkunst
het meest opvalt is dat de
onderwerpen een totale gelijkenis
vertonen met de primitieve muurtekeningen die wij in openbare
waterplaatsen aantreffen en die door
de onderste laag van de bevolking
daar zijn aangebracht.

Psychedelisme

Antwoorden van 1950
op vragen van 1925
Harmonie en begrip.
Sympathie en vertrouwen bij de vleet.
Geen leugen en geen spot.
Levende gouden dromen vol visioenen.
Doorzichtige en mystieke openbaring.
En tenslotte echte bevrijding van de
geest.
Zo kondigen de hippies in hun opera
'Hair' de 'Tijd van de Waterman' aan,
het nieuwe tijdperk van vrede, liefde,
vrijheid en eenheid, dat zij geboren
zien worden uit de psychedelische
beweging.
De vraag of deze 'Tijd van de Waterman'
thans inderdaad aan het doorbreken
is, kunnen wij terzijde laten,
ook al beweren cynici, dat ze de tijd
van de Leeuw zien aanbreken.
lk wil hier vooral het heden bekijken,
liever dan de toekomst en de werkelijke
afmetingen trachten te onderkennen
van de in feite bestaande populaire
cultuur die wij achter de benaming

'psychedelisch' kunnen vermoeden.
lk zou willen aantonen dat de psychedelische beweging, ten dele aithans,
de heropleving vertegenwoordigt van de
behoefte aan het sacrale, die de mens
in een geseculariseerde wereld voelt.
Onder het 'psychedelische' versta
ik heel die reeks verschijnselen die
samenhangen met de hallucinogene
middelen, met de 'rock and roll'-muziek,
met de beatgroepen en met de
dissocierende kunst zowel in literatuur,
schilderkunst als muziek, en met de
vernieuwde belangstelling voor de
esoterische Oosterse godsdiensten.
Strikt genomen is het psychedelisme
slechts het fenomeen van een betrekkelijk
beperkte groep Amerikanen, jongeren
of minder jongeren. Doch al wat
er omheendraait : tieners die 'Jefferson
Airplane' beluisteren, jonge voiwassenen
die naar 'electric circuses' gaan
of leraren met rolkraag, die bloemen
op hun Volkswagen plakken en
hippietaal spreken; dat alles vormt een
verschijnsel dat de kern van de
beweging ruim overstijgt.
Waar het psychedelische begint, houden
aardse wetenschap, democratie en
rationalisme op : het psychedelisme
betekent een terugkeer naar het primair
irrationele, dat instinctief en extatisch
is en idat in alle voor-industriele
maatschappijen gezag en zelfs aanmoediging kreeg. De cultuur en de
sociale organisatie die mogelijk gemaakt
werden door onze economische
overvloed, waren oorspronkelijk bedoeld
om te voorzien in de emotionele en
spirituele behoeften van de
'homo economicus' van Adam Smith.
Volgens aanhangers van 'het psychedelisme, werd dit doel bereikt, maar
werden belangrijke andere behoeften
vergeten. De rationele stadsmens,
die optimistisch is en individualistisch,
is vanuit psychedelisch gezichtspunt
slechts een onvolledige mens :
een mens die gevangen zit in de

kringloop 'work-war-wed', arbeid-oorloghuwelijk.
Het psychedelisme ontrukt de mens
aan de gemeenschap om hem naar
de 'werkelijke werkelijkheid' te leiden.
Mircea Eliade beweerde reeds dat dit
juist het doel van elke godsdienst
is geweest : de grenzen doorbreken, weg
uit de dagelijkse banaliteit en
verwarring, om de mens de fundamentele
werkelijkheden van het universum
te laten ontdekken. Het psychedelisme
is een religieuze beweging welke
bepalingen men er ook van geeft.
Want onder al die lagen van hebzucht,
krankzinnigheid, psychoanalyse en
homosexualiteit, bestaat er in de
psychedelische evenementen toch lets
fundamenteel religieus, dat in zekere
zin de onmacht van de westerse
christelijke godsdiensten afstraft.
Het psychedelisme is allereerst bewust
en opzettelijk een 'zoeken van de extase',
of dat nu door drugs, of door muziek,
of door beide gebeurt.
De roeszoeker of de rock-fan wenst te
ontsnappen aan de prozaIsche,
dwaze, 'afgesloten' wereld van de
bourgeoismaatschappij; hij wil die
maatschappij vernietigen en zich eruit
terugtrekken om zich te verenigen met
de hogere machten, die hij onderkent
in de trillingen van de 'rock' en in de
buitengewone helderheid van de
hallucinogene uitstapjes. Het psychedelisme maakt dat de mens uit de
rationalistische en geIndustrialiseerde
wereld aan zichzelf kan ontstijgen, kan
ontsnappen aan de gemeenschappelijke
ervaring en deze kan beoordelen
in het licht van een nieuwe intuItie
of in het perspectief van een nieuwe
eenheid. Dat was eeuwenlang het doel
van de mystici, die de extase echter op
minder bewuste en vaak minder
kunstmatige wijze gezocht ihebben.
Kenners leggen ons uit dat 'rock and
roll'-muziek voortkomt uit een huwelijk
van de 'blues' en de traditie van
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Vervorming door LSD
Deze tekening uit een Zwitserse wetenschappelijke publicatie is gemaakt door
iemand onder invloed van LSD
en illustreert hoe hij toen dacht over zijn
lichaam.
Anderen hebben verklaard dat zij hun
handen en voeten abnormaal fang, kort,
zwaar of licht voelden, of van hun lichaam
verwijderd.

de zwarte Amerikaanse 'gospelsong'.
Het komt ons voor dat deze ontmoeting
niet toevallig is. De muziek van de
'blues' is een prachtige veruiterlijking
van de zwarte ziel, dat wil zeggen
van die causale, primordiale en sensuele
stip die sommige zwarten bezitten
(en die andere zwarten en vele blanken
ook zouden willen bezitten); een stijI
die afkeer toont voor de industriele
middenstand, die zeif de eerste was om
de zwarten uit te stoten. De
'gospel music' aan de andere kant
vertoont een enthousiasme, een lyriek
in de religieuze vroomheid, die
eveneens tot de zwarte traditie behoren.
Het samenbrengen van beide elementen
verwekt een combinatie van
sensualiteit en haast hysterische
exaltatie, die de blanke met zijn
complexen twee nieuwe dimensies geeft,
sensualiteit en enthousiasme, die de
gietvorm van zijn bureaucratische,
geconditioneerde en gecomputerde
wereld uiteen doen spatten.
Het psychedelisme is of wil 'contemplatiet' zijn. lk beweer niet dat het
vredig is — dat is gewoonlijk niet
het geval — maar ik bedoel dat het
klaarblijkelijk wil doorbreken om 'de
waarheid zoals zij is' te bereiken.
Men moet toegeven dat deze vreemde
mystieke visie niet zo heel oorspronkelijk
is en zelfs niet veel verder gaat dan
de mystieke ervaring van een Sint-Janvan-het-Kruis of Meester Eckhart.
De beoefenaars van het psychedelisme
zullen daarop antwoorden dat,
als hun visie niet nieuw is, zij niettemin
de waarheid benaderen voorbij de
grens van de eenvoudige kennis en in
het diepste van hun persoonlijkheid.
Doze diepte werd feitelijk nog nooit
gemeten, doch het meest betekenisvolle
van deze contemplatieve dimensie
in het psychedelisme is niet dat het
nieuw is, zelfs niet dat het een zin
heeft, maar eenvoudigweg dat het
bestaat. Mysticisme is trouwens te San
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Francisco zeer levendig.
Niemand is er over verwonderd dat
het psychedelisme, evenals de meeste
religieuze verschijnselen, diep seksueel
is. Seks en godsdienst zijn de twee
grootste irrationele krachten van de
menselijke persoonlijkheid. Dat zij hier
verbonden worden in hun strijd
om de tirannie van de rede omver te
werpen, kan alleen streng-jansenistische
mensen verwonderen, met name
mensen die de seksuele voorstellingen
van het eigen geloof uit het oog
verliezen : het symbool van de vereniging
van vuur en water op Paaszaterdag
bijvoorbeeld of de vergelijking van de
Kerk met het huwelijk zowel in het
Oude als in het Nieuwe Testament.
lk ben graag bereid theorieen van
musicologen to aanvaarden, die beweren
dat de Beatles opmerkelijke vernieuwers
zijn en dat hun muziek verwant
is met die van Bach. Maar ik hoor
toch liever Bach.
Het psychedelisme is de scherpe criticus
van de moderne wereld, maar het is
mijns inziens door zijn eigen voorwendsels aangevreten en biedt geen
geldig alternatief voor de hedendaagse
maatschappij. Het is allereerst een
vlucht, een wijken, een wanhoop ten
aanzien van de westerse culturele
traditie. De aanhangers van het
psychedelisme hebben de strijd opgegeven; ze zijn in de echte zin van
het woord 'vervreemd'. Als die
vervreemding slechts van voorbijgaande
aard is, kan zij toch nuttig zijn als
element van rijping. Doch, bewust als
levenswijze gekozen is vervreemding
in werkelijkheid het vastleggen van
eon psychologische neurose die eigen
is aan de adolescentie.
Drugs, muziek, het verwerpen van
de meest verstikkende conventies
kunnen troeven zijn voor de mens, voor
dat denkende dier, in zijn strijd
voor de kennis van zichzelf, voor zijn
volmaking, doch zij maken het gebruik

van zijn macht tot begripsvorming
daarom niet minder noodzakelijk.
Tenslotte nog een woord over de aanbreng van de katholieke kerk voor
de oplossing van problemen waarop
ook het psychedelisme een antwoord
wil geven.
Op het ogenblik dat het psychedelisme
een nieuwe, rijke en vreugdevol lijkende
liturgie aan het inhuldigen is, stellen
wij alles in het werk om onze eigen
liturgie to hervormen zodat zij meer
on meer op de protestantse gaat lijken,
die nog meer aan de bourgeoismaatschappij aangepast lijkt. Noch
de plechtige byzantijnse hoogmis,
noch de stille mis van de ondergrondse
kerken, brengen een definitief
antwoord op de behoeften, die door
het extreme rationalisme gewekt werclen.
De hippies trekken rituele gewaden
aan op het ogenblik dat wij ze
afleggen. De aanhangers van het
psychedelisme verlangen naar de extase,
terwijI wij nu aan groepshomilie
beginnen to doen. LSD wordt gretig
gezocht als middel om mystieke
vereniging to bereiken, terwijI een deel
van onze jongere theologen zich
afvraagt of het gebed als zodanig
eigenlijk nog wel zin heeft. Het
psychedelisme zoekt blijkbaar het sacrale
en van onze kant brengen wij hulde
aan, de aardse stad. Eens to meer zijn
wij een kwarteeuw achterop geraakt :
wij antwoorden op de vragen van 1925
met antwoorden van 1950.
Andrew Greeley
(The Critic, Chicago)

Wat nu met
de zogenaamde
bewustzijnsverruimende
eigenschappen van
marihuana?
Als wetenschapsmens hoeven we
misschien niet te geloven in de hogere
betekenis van dergelijke strikt
individuele ervaringen als mystieke
extase en bewustzijnsverruiming, maar
persoonlijk houden we het voor mogelijk
dat introspektie met behulp van
chemische produkten, evenals authentieke mystieke extase, een bron
kunnen zijn van een dieper begrijpen
en van een grote psychische en
morele kracht. Wetenschappelijke
studies omtrent het gebruik van
marihuana in dit perspektief bestaan
voorlopig niet, dOch dat marihuana,
evenals LSD, waardevol zou kunnen zijn
als psychedelisch produkt willen we
niet betwijfelen. De weg naar deze
waarheid loopt echter niet over legalizatie en ongekontroleerde massaexperimentatie, maar over noest wetenschappelijk werk, waaruit ons inziens
zal blijken dat marihuana, zoals LSD,

alleen onder streng gekontroleerde
omstandigheden, een waardevol
instrument kan zijn van geestverruiming.
Doch niet het enige instrument.
Want we kunnen niet geloven dat de
normale mens in het eigen bewustzijn
en nadenken ook niet de morele
kracht kan vinden om zijn innerlijke
vrijheid en inzicht te verruimen, om
de gangbare maatschappelijke orde
zonodig te veranderen, om daze
materialistisch ingestel.de wereld in
nieuwe banen van spiritualistische evolutie te zenden, om een unie van de
ziel met het bovennatuurlijke te
verwezenlijken.
Marihuana is een zeer interessant
produkt waarvan de wetenschappelijke

studie nog in de kinderschoenen
staat. Het marihuanaprobleem is
fundamenteel een medisch en psychosociaal probleem. Indien er ons inziens
geen reden is om marihuana te
legalizeren, is er anderzijds ook geen
reden om extreem autoritair en met
zware vervolgingen op te treden tegen
het okkasioneel gebruik van marihuana
dat, alles samen, waarschijnlijk
het minst gevaarlijke is van alle
hallucinogene produkten.
En het is misschien niet utopisch
te verwachten dat we ooit, naast
medische, ook sociale en religieuze
centra hebben waar ernstige mensen
een psychedelisch experiment zouden
kunnen ondergaan.
Uit
'Verdovende en stimulerende middelen'
Paul J. De Schepper (Davidsfonds-Leuven)
Cursivering van de redactie.

N.v.d.R. — Het voorstel van de heer
De Schepper — centra voor gecontroleerd gebruik — lijkt ons nogal utopisch.
Alle experimenten in die richting gaven
steeds aanleiding tot een steeds groter
gebruik van verdovende middelen. Wie
ermee begint, verlangt steeds meer en
steeds zwaardere produkten. Het is een
proces dat, eenmaal ingezet, niet is
tegen te houden en waarvan de uitkomst
de zelfvernietiging is. Wie dit heeft aanschouwd, kan niet anders dan de verkoop van en de initiatie tot de drugs als
uiterst zware misdaden beschouwen.

Ja, ik heb het geprobeerd met LSD,
daarna met marihuana. De wereld ontplofte in kleuren, in vuur. lk schilderde
als bezeten, maar daarna overviel mij
de grootste angst, die ik ooit kende.
Meteen zette de aftakeling in. Toen ik
het besefte, was het te laat : de verslaving was een feit. Het ontgiftingsproces was een gruwelijke marteling.
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Gelukkig had ik dokter D., die er mij
doorheen sleurde. lk zou het willen uitschreeuwen nu : mensen, al die drugs
zijn duivelsuitvindingen ! En welk artist
is er ooit mee groot geworden ? Geen
enkele !
(Getuigenis van een Jong schilder)
Het marihuana-roken vindt vooral ingang
bij de jeugd van de rijke bourgeoisie.
Zij zoekt er de sensatie en de
opwinding, die ze in de realiteit niet
meer vindt.
Voor vele jongeren heeft het marihuana
roken echter een dubbed karakter.
Het maakt hen los uit hun traditionele
burgerlijke wereld — het leert hen
verstikkende banden en belemmeringen
te doorbreken.
In die zin kan marihuana een
positief aspekt vertonen. Wanneer men
marihuana blijft roken, gaat men
echter de oplossing voor z'n eigen
problemen en voor die van de
maatschappij zoeken in een irreele
wereld. Men gaat niet uit van de reele
problemen van de konkrete werkende
mensen. Men spekuleert, filosofeert...

en weigert z'n poten uit te steken. In die
zin vertoont marihuana na een
zekere tijd een totaal negatief karakter.
Een hippy is by. een van die knapen
die in New York zijn opgegroeid —
de ergste jungle ter wereld — en die
terecht of ten onrechte, is blijven
leven, niet door te slaan maar door zich
te laten doen, steeds in goede en
kwade dagen goedhartig. Een hippy
kan met de overheid onderhandelen,
maar steeds zonder kniebuigen.
Men kan geen hippy en tevens zakenman
zijn; men moet steeds kiezen.
Ons doel is de mensen samen te
brengen en te helpen, die door de
maatschappij verworpen zijn. Wij willen
ons toespitsen op die domeinen,
waar we imet de maatschappij kunnen
akkoord gaan, want tot nog toe heeft
elke tweespalt en onmin verdere onmin
meegebracht.
Vermits het gedrag van de mensen
onderling beInvloed wordt, willen wij het
goede voorbeeld geven in de wijze,
waarop wij onze zaken beredderen
en de wijze van omgaan met het

publiek.
Je moet alle tegenstrijdigheden
aanvaarden. Maak plezier en spot met
de wereld, terwijI je hem uit de
angst redt.
De revolutie is in ons Iichaam.
Het versieren van het menselijk Iichaam
is de meest recente kunsttechniek.
Het Iichaam en het hoofd van de mens
zullen thans als eerste grondstof
voor de kunstenaars dienen. Het is
levende kunst. Elk individu zal thans zijn
eigen schilderij en zijn eigen skulptuur
kunnen maken.
(Uit 'Le livre rose du Hippy')

Het geld is diefstal. Stelen bij de rijken
is een heilige handeling. Kinderen
moeten het geld van hun ouders stelen,
daar het voor hen het enige middel is
om zich te bevrijden van het familiaal
leven. Het geld is een drug, en
Amerika is een drug-cultuur. Het geld
moet gebruikt worden als sigarettenpapier voor marihuana. Rook het !
Jerry Pubin (Uit 'Le livre rose du Hippy')

Dit is het groeiproces van een geestesziekte bij een schilder. Het uiteindelijke resultaat gelijkt treffend op psychedelische aberraties.
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Geengageerde kunst

Kunst is rotzooi
Geengageerde kunst bestaat niet,
alleen geengageerde kunstenaars.
Engagement kan bedreven worden op
politiek of moreel vlak, doch dan
blijft het gewoon politiek of moraal.
Engagement staat in tegenstelling
met kunst, want kunst is esthetisch,
is gewoon spel, zij heeft geen betekenis.
Men kan boodschapper willen zijn
van nieuwe ideeen, of militant,
anarchist, syndicalist of desnoods betweter, maar men kan met kunst
niemand overtuigen, alleen iemand die
al overtuigd is kan er zijn gading in
vinden.
Niet de kunst, zoals sommigen abuiselijk
denken, beinvioedt de maatschappij
(daar zijn direkter en alomvattender
media voor) maar de maatschappij
be1nvloedt de kunst.
Het is noodzakelijk en tegelijk zielig
ontroerend te zien hoe kunstenaars

zich steeds weer als wereidhervormers
willen opdringen; daardoor behoudt
de kunst weliswaar haar elan en
evolueert zij schijnbaar, wat tenslotte
wel een positief punt is.
In het besef dat tegen de integriteit
van de 'esthetische' kunst geen
stormloop of zelfs geen gewoon loopje
te nemen is, heeft men de anti-kunst
geschapen (welk juist woord !),
om toch nog het etiket 'kunst' te
kunnen kleven op allerhande ziekelijke
uitspattingen en er klinkende munt
uit te slaan.
Wij willen allemaal lets nieuws brengen,
revolutioneren. Sommigen zien zichzelf
als naakte, debiele, aalgladde en
bovennatuurlijk begaafde reptielen,
die over het naakte witte vlak kruipen
en met overgevoelige zenuwsprieten
tasten naar de kern van ons alter
utilisatorische, existentiele,
gemetamorfoseerde, psychochemische
en psychoplastische, biologische,
chaotisch-structurele integratie van de
antipode, nl. de uiterlijke verinwendiging
van dit roerloze dynamisme hetwelk
de complexiteit van de kunst voorstelt,
als u begrijpt wat ik bedoel.
Anderen gebruiken de kunst heel
eenvoudig als toiletpapier voor hun grote
en kleine boodschappen.
Er worden zoveel , heethoofdige nonsens
over kunst geliteraturiseerd, dat
zelfs de integeren niet meer au serieux
genomen worden. Het 'kunst is rotzooi'
opent een idiepere dimensie die
totnogtoe ontbrak en die ontstaat
door de imaginaire tussenkomst van
de critici, die de verheffing van het
banale tot een psychisch hoger niveau
bewerkstelligen.
Wanneer ik nu nog VBKC aan mijn
naam kon toevoegen, zou dat een
referentie zijn die , mijn geloofwaardigheid
of competentie zou kunnen staven
maar dat kan ik niet, ik ben geen
gediplomeerd kriticus...
Albert Setola

Kreativiteitdodende
kunst?
Kijken naar modern ballet. Zichzelf
de vraag stellen : in welke mate heeft
deze danskunst onze beleving van de
lichamelijkheid-in-de-ruimte gewijzigd ?
Om zich heen kijken en vaststellen :
in generlei mate. Bejart zet ons
veel minder tot een nieuwe beweeglijkheid aan dan anonieme go-go-girls.
Overwegen wat er gebeurd is met
de collages. Deze techniek was een
creatieve reactie op het feit, dat we
bedolven worden onder galustreerd
drukwerk zoals een kind de taal
en het bewustzijn betreedt door met
de woorden van de volwassenen te gaan
spelen, zo konden wij door een
oneerbiedige behandeling van bedrukt
papier doordringen tot een bewuste
beeldentaal. Meteen niet verwonderlijk
dat de kunstenaars er als de eersten
bij waren. Maar dan zijn hun collages
tentoongesteld en verkocht. Gevolg :
het is de meesten onder ons niet meer
mogelijk aan een collage te beginnen
zonder inhiberende bijgedachte
aan Kunst, aan collage als een claim
van de Kunstenaars, zodat we de
collages dan toch maar liever overlaten
aan de Kunstenaars-die-het-tochzoveel-beter-weten-en-doen. Zo hebben
de Kunstenaars ons feitelijk de weg
naar die beeldentaal versperd.
(Dat kunsthandelaars en -verzamelaars
niet weinig blij hebben moeten zijn, is
nog een ander aspect van de zaak.)
Extrapoleren : Architecten zorgen ervoor
dat wij geen bewuste, kritische
aandacht hoeven te besteden aan de
manier waarop we wonen. Plastische
Kunstenaars besparen ons de moeite,
zelf vormen en kleure n te besteden
aan ons eigen [even. Letterkundigen
behoeden ons ervoor, zelf ons eigen
leven bewust en verplichtend te verwoorden. Enz. enz.
,
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Protestkunst
consumptieartikel

Kortom : het ziet ernaar uit dat de
creativiteit van enkele individuen (die
we dan gauw tot Zonderlingen promoveren, tot Kunstenaars) ons hier en nu
veeleer een voorwendsel is, een
alibi, opdat wij zo weinig mogelijk zelf
creatief zouden kunnen !even. Voor
veruit de meesten onder ons zou de
Kunst dus als een enorme Domper
fungeren over ons !even. (En deze
hypothese last zich nog op een andere
manier althans gedeeltelijk verifieren :
in sociale groepen, die niet toegankelijk
waren voor Cultuur en Kunst, hebben
zich als vanzelf, doorgaans via
het entertainment, nieuwe, niet-conventionele, parallele vormen van creativiteit
ontwikkeld. En alles wijst erop dat

die parallele kunst heel wat sterker,
existentieler en socialer dan de officiele
Kunst in de concrete levenswilzen
ingrijpt.)
Nu bepalend voor de levenswijzen van
ons alien zijn politiek, industrie,
design, onderwijs, publiciteit, massamedia, bureaucratie — en technologie
in de meest gevorderde samenlevingen.
De vaststelling idat Kunst 'nu niet
ingrijpt in de concrete levenswijzen
van de overgrote meerderheid, kan tot
de bedenking leiden dat we gemiddeld,
uit conventie, snobisme of onderscheidingsdrang, eigenlijk maar doen
alsof Kunst ons wat kon schelen. Ze
verplicht in ieder geval tot de
erkenning dat deze Kunst niet behoort
tot de feitelijke cultuur van onze
feitelijke samenleving.
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Het ontwerpen van een bewust gedrag
hangt in de eerste plaats af van ons
oordeel over de thans gangbare
levenswijzen.
Achten we die goed genoeg ? Dan is
het maar best dat Kunst onze feitelijke
cultuur niet kan verstoren. Laten wij
er dan maar mee doorgaan, die Kunst
een schimmig, ongevaarlijk bestaan te
verzekeren. Laten we zoveel mogelijk
de malcontenten, die anders misschien
toch ooit gevaarlijk zouden kunnen
worden, de gelegenheid bieden om hun
ontevredenheid in de Kunst af te
reageren; laten wij ermee doorgaan de
Kunst te gebruiken als een veiligheidsklep om eens stoom af te blazen
die anders misschien wel onze maatschappelijke orde zou verstoren. Meer
nog, laten wij de wetenschappen,
die zo onvergelijkelijk gevaarlijker zijn
voor het status-quo, zoveel mogelijk
op een analoge wijze ontkrachten;
zo o.m. door de wetenschapslui af te
schilderen als naleve, dromerige, onverantwoordelijke kinderen, door de
stoutmoedige, al te consequent wetenschappelijke projecten naar een
ptopische science-fiction te verwijzen
enz.
Of achten we onze huidige levenswijzen
niet goed genoeg ? Dan moeten ze
dus gewijzigd worden ? Dan moet
een authentieke culturele revolutie
worden verwekt ? Door de politiek, de
technologie, de wetenschappen, het
onderwijs. Ook door de Kunst ?
Daniel Robberechts

Protestgedichten, geengageerd toneel
of proza hebben hoe !anger hoe minder
zin in onze westerse samenleving :
het belang ervan wordt alleen door
schrijvers-kontesteerders en
schoolmeesters overschat. Politieke
commentaren en manifestaties via de
massa-media vormen een mogelijkheid
tot het uitdrukken van het onbehagen
op een veel directer en efficienter manier
dan het schrijven en verspreiden
van versjes. Daarom maken protestgedichtjes zo weinig indruk. Zij hebben
alleen zin in een samenleving, die
normale, vrije, politieke uitingen
onmogelijk maakt. Protestliteratuur vindt
pas gehoor en resorteert effect als
de onvrijheid door een grote basis
als onbehagen ervaren wordt. In het
westen voelt de massa Oen onbehagen :
wij pessimisten trachten haar wijs te
maken dat zij onbehagen moot voelen.
Met duidelijk gebrek aan succes.
Dat het protestgedicht of -lied (Boudewijn
de Groot, Bob Dylan) omgezet kan
worden tot ontspanning, d.i. tot een
consumptieartikel, komt omdat wat er in
uitgedrukt wordt niet echt au serieux
genomen wordt door de verbruikers.
De neutralisatie door commercialisering
en integratie wordt er voor de
gezagsstrukturen des te gemakkelijker
door. De voortdurend door het
onbehagen van de maatschappij gekwelde auteur zal daarom nu geen
protestgedichtjes of geengageerd proza
meer schrijven. Doet hij dit toch,
dan is hij een geIntegreerde. De echt
gekwelde auteur zal vluchten, door
het produceren van volstrekt nutteloze
'voorwerpen' — die helaas maar al
te vaak toch weer consumptiegoederen
worden, en aldus het verzet, besloten in
het nutteloos zijn, meteen neutraliseert.
De echte schrijver, die neurotisch
angstig deze wereld ervaart, zal zwijgen

— of zoeken naar nieuwe expressiemogelijkheden voor de cybernetische
mens, die wij morgen allemaal zullen
zijn.
A. Rooms

Conflictkunst
Wij !even in een maatschappij, die zich
in een conflictsituatie bevindt. In deze
maatschappij drukt de mens zich uit
en gebruikt hij de symbooltaal om de
conflicten tot uiting te brengen
en ze te overkomen. Een symbolische
expressie is een bij uitstek menselijke
spraak en houdt steeds een zekere
hoop in, zelfs in de meest wanhopige
omstandigheden.
De conflicten zijn talrijk in de
maatschappij van heden. Conflict is,
zo Iijkt het, in zekere zin voorwaarde
voor menselijke vooruitgang. In hun
sociale dimensie beschouwd, hebben de
conflicten heden verscheidene
oorzaken : overheersingsstructuren,
decalage tussen het technisch haalbare
en het politiek nagestreefde,
wanverhoudingen in het gebruik van
ruimte en tijd, culturele achterstand in
een zich snel wijzigende maatschappij,
e.a. De conflicten zijn binnen de
consumptiemaatschappij zelf aanwezig.
Zij zijn vooral diep geankerd in de
strijd van volkeren voor hun ontwikkeling.
Zij hebben nationale en internationale
dimensies.
Deze conflicten verwekken in de
tegenwoordige tijd een symbolische
en bepaald artistieke spraak, die
een grote rijkdom bezit.
Technisch kan zij ook allerlei vormen
aannemen : artistieke, zowel als
religieuze en wijsgerige. Maar ook het
sociale conflict kan er een vorm van zijn.
Meerdere vormen kunnen trouwens
onderling vermengd verschijnen.
Een greep uit de talrijke artistieke
conflictsuitingen van heden : de poezie
(bv. Afrikaanse podzie in het Portugees),
toneel (bv. het 'Guerilla Theatre'
in de U.S.A.), chansons (bv. de Amerikaanse negerliederen, de chansons over
de atoombom en de oorlog),
affiches (men denke aan Harvard,
Parijs, Berkeley, Columbia e.a.), dans
(het ballet van Bejart), film (het
filmfestival van Cannes bracht een reeks
dergelijke realisaties; er is ook de
schilderkunst,
Tjechische film,
muziek, architectuur (de mens en zijn
waarden u'idrukken in de stadsbeschaving).

F. Houtart

Vormen en hervormen van mensen
en strukturen, om te komen tot
algehele persoonsontplooiing van
eenieder, is belangrijker dan naar
schilderijen kijken.
(Uit 'Kultuurbeleid', K.W.B.-uitgave)

lk concludeer dat de betekenis
van de kunstenaar voor een
revolutie niet ligt in het felt dat hij
kunstenaar is, maar in zijn marginale
positie. Vandaaruit kan hij
gemakkelijker beginnen zich te
'verzetten tegen wat ze met ons
dan anderen, wier
werk doen'
werk tenslotte evengoed dienstbaar
gemaakt wordt aan het systeem.
Macht krifgt hij pas wanneer die
anderen gaan meedoen; een kunstenaarsstaking zal weinig meer effect
hebben dan de stakers brodeloos
te maken. Wat de kunst zelf betreft,
die heeft althans voor een
belangrijk deel het karakter van
een zeer individuele onderneming,
of we dat nu nodig en leuk vinden
of niet. De theorie is dan dat ze toch
meer dan individuele betekenis
kan krijgen doordat ze 'algemeen
menselijk' wordt : het prive-avontuur
van een mens wordt het avontuur
van alle mensen. Ergens tussen
het individuele en het 'algemeen
menselijke' ligt de concrete
samenleving waarin de kunstenaar
werkt. Individueel schiet hij daar
onderdoor, 'algemeen menselijk'
schiet hij er overheen. Klopt de
theorie, dan zou daar wel eens
de oorzaak kunnen liggen van de
vrijbliivendheid van de kunst.
Of althans een excuus voor kunstenaars om het vrijbliivend te houden.
(Uit 'De Groene')

Omstreeks 1948 werd het kunstleven
(in Hongarije) nog beheerst door
allerlei bourgeois-vuiligheden. Het
formalisme, de zucht tot navolging
van de Westerse kunst bloeiden. De
voorstanders van het socialistisch
realisme... waren in minderheid
of in het defensief gedrongen. Maar
thans kunnen we vaststellen dat
de jonge, gezonde krachten van
het socialistisch realisme de
bovenhand nemen.
Josef Revan,
op 2° Hongaarse partijcongres

Carte povera ne fleurit que dans les
pays riches...
Arman

Literatuur en kunst zijn, zoals
Lenin zei, 'tandwielen en schroeven'
in de machinerie van de revolutie.
Wij moeten zorgen dat literatuur
en kunst op de juiste wijze een
samenstellend deel van de revolutionaire machine als geheel vormen,
dat zij dienen als een krachtig
middel om de vijand aan te vallen
en te vernietigen.
Mao, Het rode Boekje

Al onze literatuur en kunst is er
ten behoeve van de grote massa...
Zij worden geschapen om door
arbeiders, boeren en soldaten
gebruikt te worden... Onze werkers
in literatuur en kunst moeten daarom
een proces van onderdompeling
in de massa ondergaan...
Mao, Het rode Boekje

Wij worden geconfronteerd met een
leger genieen die hun talent
hoofdzakeliik voor hun eigen propaganda inzetten. Alleen wie blind is
kan de enthousiaste zelfmoord
van de kunst over het hoofd zien.
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Hoe houd ik de Kunst selekt?
lk maak een Estetika van het Schone
het Verhevene
het Lollige
het Knotsgekke
het Lelijke
alles om het Even
Maar uiteindelijk blijft die Estetika onmeetbaar,
een kwestie van smack
aanvoelen
gave
feeling
Zodat mijn Kunst een calligrafie
een magie
een nieuwe religie
een instandhoudingsreflex
een boeman
een voorrecht
een rangeermiddel
een designkleedje kan blijven
Zodat mijn Kunst NOOIT een creativiteit
luciditeit
sensibiliteit
kritisch aanvoelen
ludieke bezigheid
gedeelte van overlevingsloon zal worden
Dank U, Estetika - leer van het Schone - vijandin van Etika, dank zij U kan
ik nog salonleven
massaprodukties opkalfateren
postmeesters laten schilderen
agressieve artiesten inkapselen
cultuurorganismen oprichten
filmclubs braaf houden
doekjes stockeren
tekst : Vital Robben
gevelarchitektuur maken
opmaak : Albert Setola
mijn eigen Bevel schminken
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Kunst maken voor de centen

komt met het interieur van de
schouwburg.

Anderen semen het (nog) wel op
hun krachten dat de Vlaamse
toneelauteur door zijn bloedeigen
officiele schouwburg in de kou wordt
gezet. Er heerst ontevredenheid
omtrent het toneelbeleid in
Vlaanderen.
Ontevredenheid is een klein woord.
Noem het liever malaise. Dat een auteur
als Staf Knop, die toch gekreeerd
werd in de Vlaamse schouwburg en
dus officieel erkend wordt, het nodig
vindt om in 'Het Laatste Nieuws'
te protesteren, vind ik zeer tekenend.

lnteresseert het publiek zich wel voor
de Vlaamse auteur ?

Toneelschrijf je rijk
Wat denkt U over de officiele
schouwburgen ?
Een theaterdirekteur kan wel iemand
negeren — en dat gebeurt in Vlaanderen
— maar hij kan niemand beletten
verder te schrijven.
Bovendien begrijp ik niet waarom
bepaalde Vlaamse auteurs tegen heug
en meug nog in de officiele
schouwburgen willen gespeeld worden.
Artistiek heeft men er niets bij te
winnen en financieel nog minder. Het
is een gewoonte dat de auteur,
na de premiere, een eetmaal aanbiedt
aan de vertolkers van zijn stuk.
Welnu, dat eetmaal kost je gewoonlijk
al de auteursrechten die je opstrijkt.
Mij persoonlijk Iaat dat alles nu
steenkoud omdat ik mijn aandacht meer
en meer toespits op de televisie.
Alles welbeschouwd heeft men in de
officiele schouwburg een bepaald
publiek dat mij weinig interesseert :
een intellektuele bourgeoisie die nog
leeft in de wereld van de 19e eeuw
en wier mentaliteit wonderwel overeen-

Dat geloof ik wel. Misschien interesseert
men zich minder voor bepaalde
auteurs. Maar daar staan we weer
voor die onkunde. De verantwoordelijken
kunnen niet lezen ! Dat wordt bewezen
door de stukken, die de laatste tijd
werden geprogrammeerd in de officiele
schouwburgen. lk ken heel wat beter
stukken die nooit een kans kregen.
lk spreek hier niet over mijn eigen
werken maar over die van kollega's.
lk wil graag tien stukken aanduiden die
speelbaar, haalbaar zijn. Ook met
het internationaal repertoire hollen we
de anderen steeds een paar jaar
achterna. leder insider weet dat, als hij
in Berlijn of in Parijs in een schouwburg
komt, hij er bijna altijd een Vlaams
regisseur met een notaboekje op het
lijf loopt.

Ons toneelschrijverswereldje is
vrij dun bevolkt. In de brochure
'Het hedendaags toneel' vermeldt
Paul van Morckhoven een twintigtal
namen die als min of meer
belangrijk moeten beschouwd
worden voor de nieuwe generatie van
Vlaamse auteurs. Meent U dat wij

mensen van enig formaat rijk zijn ?
lk beweer niet dat wij twintig goede
toneelauteurs hebben. Niettemin zijn er
enkelen die in het buitenland worden
gespeeld en die in Vlaanderen geen
schijn van kans krijgen.
De schouwburgdirekteur in Vlaanderen
bevordert wel de toneelspee/kunst
maar de toneelschrijfkunst wordt
schromelijk verwaarloosd. Datzelfde
geldt ook voor het ministerie.
Niettegenstaande de opdrachten en de
studiebeurzen, wordt de toneelschrijfkunst stiefmoederlijk behandeld.

Wie beslist, voor de officiele
gezelschappen, welke stukken geprogrammeerd worden ?
Vraag dat eens aan de officiele
schouwburgen ! Men zal U antwoorden :
het leeskomite. Wat betekent : mijnheer,
wij wensen Uw stuk niet te programmeren. Wordt een stuk echter
wel gespeeld, dan antwoordt de
direkteur : ik programmeer Uw stuk.
Een weigering wordt dus altijd uitgesproken door het leeskomite en vraagt
men dan aan een der komite-leden,
wat hij over een bepaald stuk denkt,
dan heeft hij dat natuurlijk niet gelezen.
Men heeft er alle belang bij, vaag
te blijven. In Vlaanderen is alle macht
gekoncentreerd bij de direkteur.

Deze direkteurs beslissen dus in
feite welke auteur een kans wordt
geboden, naam te maken in eigen
land. KrUgen jonge auteurs,
zelfs debutanten, ooit een kans ?
Het is ontzettend moeilijk een stuk
op de planken te krijgen als men
onbekend is. Natuurlijk kunnen jonge,
beginnende auteurs niet onmiddellijk
jets goeds maken. Er moet aan
gedokterd worden. Daarvoor zijn kundige
regisseurs nodig en mensen die een
stuk kunnen lezen. Die hebben wij
in Vlaanderen niet en bijgevolg zitten we
weer in hetzelfde straatje !
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Picasso
Zijn goede portretten waren alleen
voor familiegebruik bestemd

Is de toestand eventueel beter bij
het liefhebberstoneel ?
Daar is de situatie mijns inziens
hopeloos, want het liefhebberstoneel holt
de schouwburgen achterna. Zij nemen
gewoon dat programma over, enkele
uitzonderingen niet to na. En toch hebben
zij een andere taak. Zij zouden meer
jonge auteurs kunnen spelen. Zij
zouden iets nieuws moeten brengen.
Jonge auteurs een kans geven, vakbekwaamheid to verwerven. Hun de kans
geven to laten zien wat de resultaten
zijn van hun verbeelding on waar
de fouten zitten.
lk ga nog verder : ook de akteurs
zouden bij het ontstaan van een toneelstuk moeten betrokken worden. Dat
kost natuurlijk veel tijd on geld.
Maar zelfs als men een stuk gewoon
met een poppenkast zou uittesten,
zouden heel wat fouten kunnen vermeden
worden.
Frans Heymans

Gesprek
met een toneelschrijver
Waarom denk je dat je hier geen
kans maakt ? Omdat er in Vlaanderen
gebrek is aan teaters die avantgarde werk brengen ?
Dat niet alleen, vooral door de
geestelijke luiheid en artistieke onbekwaamheid van regisseurs en teaterdirekties. Ze zijn niet bekwaam om een
stuk to kreeren. Het geld is er.
Een stuk kreeren vraagt alleen meer
kapaciteiten, dan invoeren. Het is
geweten dat op elke buitenlandse kreatie
meerdere Belgische regisseurs met een
notaboekje zitten.

Bestaat er geen promotieorganisme
voor Vlaamse auteurs ?
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Een K.B. verplicht toch eon Vlaams
stuk per seizoen en per officieel
gezelschap ?
Ja, het pas opgerichte Centrum voor
Nederlandse Dramaturgie. Wanneer dat
een tiental toneelstukken zal aanbevelen, zullen de teaterdirekties niet
meer kunnen zeggen dat er geen
nederlandstalige stukken zijn. lets
doms : een premie van 7.000 fr. vvaar een
auteur niets mee heeft. lk vind
100.000 fr. ofwel helemaal niets.

En de Beursschouwburg die nochtans
zoekt om suksesstukken to brengen :
vaak vijf of zes mensen, hoeveel legt de
staat dan toe ? Voor avant-garde
zou er 10 maal meer publiek opkomen.
Vital Robben

PETER MAX. PORTRAIT OF THE ARTIST
AS A VERY RICH MAN

Wie zijn de teaterdirekteurs van de
officiele gezelschappen ?
Door de politieke partijen benoemde
betrouwbare ventjes, die ook weer politieke mannetjes binnenloodsen, die
samen nooit het bestel mogen in gevaar
brengen. Ze zijn zelfs heel evenwichtig
verdeeld : twee rode, een blauwe
en een gele.
(N.v.d.R. : auteur bedoelt waarschijnlijk
'onevenwichtig').
'Open deur 2' (publikatie van het ministerie van Nederlandse cultuur) is heel
revelerend voor de toelagen voor de
gehele literatuur : met de aankoop
boeken erbij 3.500.000 fr. Hoeveel kost
een Leopardtank ?

Zijn er toneelprijzen en worden de
bekroonde stukken gespeeld ?
ledere provincie heeft er een om de
3 a 4 jaar, maar de stukken worden nooit
gespeeld in officiele gezelschappen.
De prijs wordt toegekend op het
eerste gedeelte van het evenement.
Een teaterstuk is pas af als het gespeeld
is, zoals een boek pas af is als het
gelezen is.

Is er wel een publiek voor avantgardetoneel ?
Het is heel slim to zeggen : we geven
het publiek wat het vraagt. Volgens mij
kweek je het publiek wat je wilt,
zie maar de Kariatyde (kunstgalerij met
andere manifestaties to Brussel.)

Even before he parlayed his psychedelic
posters, Peter Max was more
comfortable in corporate board rooms
than in art galleries... Today his
horizons appear limitless. A tycoon at
29, he owns five companies and
licenses 50 others to use his designs.
His art is a savory rehash of art
nouveau, pop and op.
He was born in Berlin and brought up
in Shanghai, Israel, Paris and Brooklyn.
He hopes his designs will bring
happiness and harmony into millions
of people's lives.
His products bring him an annual income
of over 2 millions (dollar natuurlijk,
wat dacht u wel ? N.v.d.R.)
Life, 29, 1969.

Schilder je rijk!
De kunstenaar gaat met de galerijhouder een contract aan, waarbij hij
zijn gehele produktie ter beschikking
stelt van de manager, mits een overeengekomen maandloon.
Deze laatste zorgt er voor dat de
kunstenaar snel naam maakt. Hiervoor
test hij het publiek, door geleidelijk
een of meerdere werken van zijn

'poulain', samen met werken van
kunstenaars met reeds gevestigde faam,
in een selecte tentoonstelling aan te
brengen; hij kan dan nagaan of dit
nieuw werk het 'doer Tevoren heeft hij
echter de nodige troeven uitgespeeld :
artikels over zijn kunstenaars in de
Internationale pers en tijdschriften.
Dan wordt de marktwaarde vastgesteld;
de kunstenaar moet zich daaraan
houden. Het staat hem wel vrij
werk te verkopen in zijn atelier, maar
nooit onder de door de manager vastgestelde prijs. Bij verkoop bekomt de
kunstenaar een bepaald percentage,
dat echter van zijn maandloon wordt
afgehouden.
Kunstenaars als Pol Mara (Courtesy B.
Schaefer Gallery, New York) Vic Gentils
en Bert De Leeuw (beiden contractueel
verbonden aan de Galerie Krugier te
Geneve) schijnen tevreden met die
regeling. Minder gelukkig bleek de vrouw
van Englebert Van Anderlecht na
diens overlijden...
Men zal zich afvragen of kunstschilder
zijn een financieel renderende bezigheid
is. Moeilijk te beantwoorden vraag.
Er zijn ongetwijfeld in Belgie heel wat
meer dan tiers kunstschilders, die verplicht zijn per jaar boven het miljoen aan
inkomsten aan de belasting aan te
geven. Maar er zijn vele duizenden
Belgen, die zich kunstschilder heten.
Voor de meesten is het kunstschilderen
een min of meer batig bijbedrijf, dat
men beoefent naast een hoofdberoep
(dat men diskreet 'bijberoep',
'second métier', heet). Zeer gegeerd is
het onderwijs, maar dat eist dat je een
zekere discipline kunt handhaven,
niet alleen onder de leerlingen, maar ook
in je eigen leven... Bovendien moet je
de diploma's hebben (regentaat plastische kunsten is het gemakkelijkste)
en je hebt met veel konkurrentie
of te rekenen, wat aanleiding geeft tot
heel wat kruiperij en intrige.
Jos De Maegd

Gesprek met een
kunstschilder
Als je 12.000 Fr. in de maand zou
krijgen als schildersloon, zou je dan
nog verkopen ?
Nu moet ik verkopen. 1k heb een tijd
etsen aangeboden aan een sociale prijs
van 200 Fr., niemand heeft er gewild. Nu
staan ze 1.000 Fr. en raak ik ze kwijt. Toen
ik ze aan 200 Fr. op het ministerie ging
aanbieden, lachten ze mij uit en zegden
zelf mijn prijs minstens te verdubbelen.

Waarom moest je duurder gaan ?
Omwille van de marksituatie. Er bestaat
een gemiddeld puntensysteem, opgedrongen door de verzamelaars en
galerijuitbaters, met als belangrijkste
faktoren leeftijd en bekendheid (bekomen
prijzen) om tot een prijs per m 2
te komen. De doorsnee mens kan
zodoende niet meer kopen. Veel jonge
schilders komen niet meer naar Belgie
eksposeren, omdat de prijzen te
hoog liggen. Als ik nu verkoop neem ik
een middenprijs : de enige die het
in een consumptiemaatschappij haalt.

Is een kunstvoorwerp wel privaat
bezit ?
Ja, want iedereen kan het nog kopen,
moest het een eerste maal weggegeven
zijn, en iedereen kan er toch van
genieten. Meer nog : een kunstwerk
maak ik niet voor de massa, ik maak dat
eerst voor mezelf. lk betracht een
technische eerlijkheid, wat vele kunstenaars niet meer doen.

Wat denk je van 'drugs' ?
— lk zie geen enkel verband met de
kunst; het zal de kreativiteit niet kunnen
verbeteren, omdat het de rede
uitschakelt. Er kan wel lets spontaans
ontstaan, maar de hippiekunstenaars
hebben nog niets bewezen. lk wil het
niet proberen, omdat het technisch
bewezen is dat het niets te maken

heeft met doorlopende kreativiteit.
Vital Robben
N.v.d.R. — De laatste bewering werd
geconfirmeerd door een aantal letterkundigen en schilders, die van alle
markten thuis zijn.

Literatuur als grondstof
Drie dagen in Antwerpen geweest n.a.v.
de boekenmarkt in de RAI. lk gruwel
wanneer ik denk aan de komende
boekenbeurs in Antwerpen. Een dergelijke kermis is een verschijnsel dat mij
ziek maakt. De ontzettende hoeveelheid
bedrukt papier waarmee het congrescentrum tot de nok toe volgepropt was,
zet mij wel niet aan tot nederigheid,
maar wel tot de overweging of ik mij
niet beter volledig uit het bedrijf der
schone letteren terug zou trekken.
Schrijven voor een type als ik, de nog
steeds gefrustreerde precybernetische
aapmens, die het schrijven bedrijft
als therapie, maar het bezinksel van zijn
afgereageerde onmacht toch omzet in
koopwaar die hij, via de bestaande
structuren van vraag en aanbod, aan
de man poogt te brengen, heeft alleen
enige zin in de stilte; buiten het gewoel
van de massaboekenbeurzen en
aanverwante. Nochtans erken ik het
dilemma : het is onmogelijk een boek of
een tekst gedrukt te krijgen zonder
ingeschakeld te worden in de enorme
machine die het leveren van teksten
tot het leveren van grondstof reduceert.
Heb sinds ik een en ander met het
uitgeversbedrijf te maken heb steeds
meer de indruk dat er een onthutsende
parallel te trekken is tussen leveranciers
van grondstoffen in de derde wereld
en schrijvers in het westen. Noch van
de ene nosh van de andere beseffen de
industrielen en handelaars werkelijk
dat zij de eigenlijke basis uitmaken van
hun lukratieve bedrijf; en aldus op meer
winst, medezeggingschap en consiA. Rooms
deratie recht hebben.
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Gesprek met een
schrijver
Hoe wordt literatuur verkocht ?
Hoezeer men het ook verzwijge, het
uitgeversbedrijf is een winstgevende
zaak. In de boekenwereld zijn er grote
concentraties (Van Goor, vooral
kinderboeken; Kluwer, vooral technische
boeken enz.) Aan het hoofd daarvan
zijn mensen zonder enig gevoel voor
literatuur en veel gevoel voor business.
Zij trekken de literaire uitgeverijen
aan, die tot voor de fusie anders gestruktureerd waren : opkweken van
auteurs en investeringen op debutanten.
Nu publiceert men alleen nog boeken,
die door de zakelijke direktie genivelleerd zijn naar de algemene smaak.
De recensiediensten zijn kwasi zonder
invloed geworden voor een boek.

Waarom bestaat dat appendix van
een literaire uitgeverij dan nog ?
Omdat we een soort kultuursnobs zijn,
en een groot gedeelte van onze
westerse kultuur is gebouwd op
literatuur.

Is er een goedkoop oplossing ?
-

Ja, schrijverscooperatieven : produktie
en verspreiding, maar hier moet dan
ook nog een full-time werker betaald
worden.
De kostprijs is soms kunstmatig
20 % omhooggehaald voor meerwinst
van de trust, maar hierover kan ik
niet meer zeggen, want dat is mijn eigen
werkkring.

Ge aanvaardt dus het
verspreidingsmercantilisme ?
lk moet het aanvaarden, er is geen
ander alternatief.

Waarom drukt ge niet meer zelf ?
Ge kunt er niet genoeg mensen mee
bereiken.

Waarom hebt ge geen boekenwinkel
thuis voor je vrienden ?
Dan verdient ge er niks aan, ik schrijf
om te verdienen, iedereen schrijft om
te verdienen. Ook wel omdat ge
schrijver zijt, om persoonlijkheid enz.
Normaal kunt ge niet leven van het
schrijven. lk leef tegenwoordig van het
schrijven, ik zit ook vast in het sisteem.
Vital Robben

Is er dan geen oplossing door het
literaire bedrukt papier duurder
te verkopen ?
Het wordt al te duur verkocht : de
produktiekosten X 6 (20 Fr. wordt 120 Fr.)
om alle tussenpersonen behalve de
schrijver (maar 10 010) goed hun brood
te laten verdienen. Ondermeer de
aanmaak. We moeten de grafisten toch
ook laten leven in onze produktiemaatschappij.

Zoudt gij aanvaarden zonder dure
layout uitgegeven te worden ?
Ja, maar er is geen bedrijf dat dit doet.
Aileen in pocketboeken drukt de
aanmaakprijs niet zozeer (10.000
eksemplaren. Debutant 1.000 eksemplaren).
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Gesprek bij de begrafenis van Stijn Streuvels

— Met de ouwe Streuvels is een van
de laatste vertegenwoordigers gestorven
van een slag letterkundigen, die
schreven om het Vlaamse yolk te
dienen, en die daarom door het yolk
op de handen gedragen werden.
— Ja, dat soort literatuur zal weldra
helemaal uit de wereld zijn. Wij hebben
nochtans letterkundigen genoeg.
— Maar wie leest ze ? Wie heeft er
achting voor ? Er zijn zovele dingen
die gedaan worden om de literatuur
bij het yolk te doen eren : boekenbeurzen, radio, TV, publiciteit, letterkundige prijzen, wat weet ik. En
toch, wat haalt het uit ?
— Zij kennen toch veel beter hun taal
dan vroeger.
— Maar zij kennen ook alle internationale
modes, trucs en procedes en volgen
ze slaafs na, de absurdste het eerst.
Pure ijdeltuiterij.
— En dan die goedkope stunts,
die ze uithalen om de aandacht te
trekken en maar te kunnen verkopen;
ik moet toegeven dat het me de keel
uithangt talentvolle schrijvers de
gemeenste middelen te zien gebruiken
om geld te maken.
— Schaamte is lets dat velen helemaal
niet meer kennen. Ook niet wat hun
levensbeginselen betreft. Als men aan
een jong ambitieus schrijver zegt
„Kom bij ons, we maken van U een
grote figuur in onze literatuur, want wij
hebben alles in handen"... dan zijn
de meesten bereid hun eigen moeder
te verkopen, of althans wat hun
moeder hen heeft ingeplant.
— Het zal wel in de literatuur zijn, zoals
een beetje overal tegenwoordig :
geld en glorie goon boven alles...
— Geef me dan maar mensen van het
slag van Streuvels, Timmermans en
Claes.
— Goed, maar we mogen toch niet te
pessimistisch zijn. Er zijn gelukkig
nog heel wat schrijvers met zelfrespekt,
die het respekt van ons yolk verdienen.

Mercantilisme

koopwaar. En vooral lokaas voor de
buitenlandse produkten.

Hoe werkte hij zijn kampanje uit ?
En mag ik daar wel zoveel
voorbedachtheid in zien ?

Zo werkt de kunstmarkt
Gesprek met Roger Sommeville

Kunt ge me lets vertellen over de
kunsthandel vanaf de laatste oorlog ?
Onder de oorlog was de kunstmarkt
niets waard en zo tot in 1947, behalve
Permeke. Maar toen die zijn strijd
leverde, sprak men daar veel minder
over, dan de kunstmarkt het nu opblaast.
Zijn atelier in Jabbeke heeft hij betaald
met kleine landschapjes, in serie
gemaakt, en helemaal niet met zijn
grote werken. Terwiji in die tijd
een verzamelaar me durfde zeggen :
„Indien er ergens in een godvergeten
dorp een evenknie van Van Gogh zou
leven, dan zouden we ,hem zeker
vinden". De direkteur van het Paleis
van Schone Kunsten (P.S.K.) te Brussel,
had zijn kunstpolitiek verbonden aan
verschillende Franse galerijen (o.m.
Maeght). Hij zette , de Belgische kunstenaars bewust aan tot het non-figuratieve:
een gemakkelijk te vervaardigen

Natuurlijk. In 48-49-50 liet hij met een
vooropgestelde prestigepolitiek
Manessier en andere Franse non?) tentoonfiguratieven in het paleis
stellen. De Belgische verzamelaars
werden aangezet te speculeren op
Manessier, Hartung e.a. Permeke en
Ensor (de lokale folklorekunst') moesten
zij maar verkopen voor 40.000 tot
50.000 Fr.; nu worden ze al verkocht
voor 3 tot 4 miljoen. Het ogenblik
was immers aangebroken om de Franse
stock aan woekerwinsten van de
hand te doen. In Brussel, Gent, Antwerpen en Luik ontstaan stilaan groepen,
die de latere maffia zullen vormen.
En ook op de ministeries beginnen
velen nu het plezante van de kunstzwendel in te zien. Parijs is het centrum
van ,die kunstmarkt.

Hoe is Parijs daartoe gekomen ?
Er was daar veel meer geld en
kapitalistische durf, en ook een formidabele publiciteit. Men vereenzelvigde
akademisme met naturalisme en kopie,
om de hele boel in de war te sturen.
Zo kan men dan eender wat verkopen.
Een vergelijking : In 1850 vecht Courbet
tegen akademisme als valse fotografie.
Hij wordt samen met Manet en
Van Gogh door de salonpoppen bespuwd voor zijn politieke opvattingen en
zijn vulgaire en krapuleuze kunst.
Maar men leest in 1950 in een
publiciteitsfolder te Parijs „Dames en
Heren, een ding is heel klaar in de
kunstgeschiedenis : waarom hebben Uw
grootouders nooit Cesanne, Gaugin,
Van Gogh, Degas en Renoir gekocht ?
Omdat ze er niets van kenden.
Die mensen waren conventioneel. U
kent er even weinig van als zij destijds.

U zijt even conventioneel. Daarom
ga voort op onze kunde en ondervinding,
koop Manessier, Hartung enz...
Meer nog : Uw grootouders vonden
die kunst een zottenspel, slecht of
kritisch of provocerend en hebben daardoor de trein gemist. Nu zijn de tijden
anders, nu weten we wat belangrijk
is, wat kunst is, omdat WIJ nu ge'informeerd zijn. Ook als U het werk
eigenaardig of slecht vindt, vertrouw
op ons, wij weten beter en willen en
kunnen U helpen."

Was er toen ook al een echte markt
voor Belgische kunstenaars ?
De Belg ? Die nationalistische bourgeois
heeft zelfs niet zijn bourgeoisplicht
gedaan. Hij heeft zijn eigen kunstenaars
verzopen, met zijn zielige politiek
zonder grandeur. Hoe grater de winst
wordt, hoe kleiner de mensen lijken
te worden. De Belgische schilders
hebben gediend als vloerkleed voor de
Fransen. 'Giron en Emile Langui
dirigeerden. De esteten volgende op een
drafje. De kunstambtenaren zaten
met hun handen in het haar : ofwel
in de vuurpoel meespringen, ofwel
bekeken worden als versleten en akademisch, kortom als 'n sukkelaar.

Kunt ge dat met feiten staven ?
De Belgen Van Lint en Mendelson
zweren de figuratie af, en mogen in het
paleis tentoonstellen. Buitenlandse
verzamelaars worden aangesproken
met „Die man heeft wel talent, maar,
onder ons, het is tenslotte een epigoon.
Kom in mijn bureau, daar heb ik
de grote waarden : de Fransen." Van
Lint kost 30 of 40.000 fr., winst 10.000 fr.
Manessier of Hartung 120 tot 250.000 fr.,
winst naar verhouding.
Het P.S.K. heeft nooit de bedoeling
gehad kunstenaars te 'maken', het is veel
gemakkelijker gevestigde waarden
te verkopen, dan kapitalen te investeren.
Jarenlang hebben ze dit grafdelven
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en zakken vullen volgehouden. Belgie
was een verkoopkantoor. Na 10 jaar
hebben Van Lint e.a. begrepen.
Zenuwinzinkingen. Krisis. Deuren dichtgegooid.
In 1960 stort het kaartenhuisje van
Giron in elkaar. De non-figuratie is
stikvol; ze wordt een nieuw akademisme.
Parijs verliest haar suprematie :
de Amerikanen hebben de non-figuratie
begrepen en doen beter : 50 m 2 doek
in plaats van 5 m 2 , 40 kg. kleur
in plaats van 10 kg. En met hun kapitaal
dringen ze hun kunstenaars op.
Weldra is 7/10 van de Franse markt in
buitenlandse handen : Engelsen,
Amerikanen, Zweden... De Fransen
hebben — ondanks hun pikturaal
verleden — met de nieuwe commerciele
orientatie hun eigen graf gedolven.
New York en Londen nemen de
bovenhand. Franse schilders komen naar
Belgie eksposeren. Het vloertapijt
wordt een roltrap, het dorp Brussel
wordt een 'wereldstad'. Maar de
Belgische politiek verandert niet.
Delvaux en Magritte worden slechts
bekend omdat ze tot een historische
school behoren. Van Leerbergen volgt
de intelligente Giron op na diens
dood.
1964. 1k schrijf een open brief. Er komen
andere sociale interferenties. De
kunstenaar is gedetermineerd door de
sociale omgeving en speelt nu
tegendraads. Als men een bourgeois in
het gezicht spuwt, zal hij het goed
nemen; als hij het slijm maar kan
verkopen. Voor zover de maatschappijstruktuur niet in 't gedrang gebracht
wordt, vooruit maar.

De laatste jaren heeft de bourgeoisie
Van Gogh wetenschappelijk gek
willen verklaren. Het is haar niet
gelukt. (Moest hij gek geworden zijn,
wie had daarvan dan schuld ?)
Nog veel wraakroepender ze hebben
hem eerst laten kreperen met
vele anderen, en viiftig jaren nadien
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makes ze woekerwinsten met
zijn werk.
De kunstmarkt komt vaster in het
zadel. Er wordt niet meer gewacht
op kunstrichtingen. Ze worden gemaakt :
men lanceert 50 boeken in de gehele
wereld over een bepaalde stroming.
(Picasso had het voorbeeld gegeven met
duizend boeken over zichzelf in zijn
uitgeverij).

Sommigen beschouwen Picasso als
een mode ?
Helemaal niet. Hij is de enige kunstenaar, die sterker is dan de kunstmarkt.
Hij is de absolute heerser van zijn
circuit. Niets kan aan hem weerstaan,
een honderdtal mensen werken voor hem.
Als een doek van hem op de markt
verschijnt, moet het 10 of 20 miljoen
gaan, anders kopen zijn eigen stromannen het tegen die prijs terug op.
Picasso is een enorm ambigu persoon
in de consumptiemaatschappij. Hij
heeft alles beet : de negatie van de
negatie, de contradiktie van de
contradiktie. Een onaanvechtbare toren,
zowel benijd door de marchands
als door de kunstenaars.

Kunt ge enkele voorbeelden geven
van door de marchands gemaakte
'kunst' ?
Voorbeelden ? De Pop-Art, en Bernard
Buffet : men lanceert kunst zoals
coca-cola. Maar dan mag men kleur of
smaak niet meer veranderen. Kunstcritici krijgen een omslag telkens als
ze een schilder vernoemen, zowel
afbrekend als opbouwend.

De kunstmarkt vandaag ?
In enkele jaren schiet de kunstmarkt
zichzelf voorbij. De marchands zijn
voorbijgestoken door de bankiers,
de grote aannemers, de grondspekulanten. In Vlaan'deren zijn er verzamelaars,
die vandaag meer dan 3.000 werken
stockeren. „Dat is hun goed recht, uit

Iiefde voor de kunst", en de rest.
Zie maar de katalogus van EUROPALIA,
daar hebt ge alle tegenwoordige
marchands samen. En ze zijn zo zeker
van hun stuk, dat ze hun namen op
alle Brusselse straathoeken hebben
laten uitplakken. Deze tentoonstelling
'moderne kunst in Italie', in het kader
van het Italiaans Belgisch kultureel
akkoord, is de kollektie van den verzamelaar-marchand : Olivetti. Kunstenaars als Renato Guttusso, Cremonini,
Bestigni zijn toevallig niet te zien.

Welke zijn de nieuwe kenmerken
van deze kunstmarkt ?
Een intellektuele superbluf : men geeft
hierdoor een meerwaarde aan het
produkt. En wat geldt voor waspoeder,
geldt nu ook voor de kunst. En de
multiples, die uitsluitend een commerciele
zet zijn, anders zouden er meer
eksemplaren gemaakt worden en aan
veel lagere prijzen verkocht worden.
Zelfs linksen laten zich hierdoor vaak
vangen. Meer nog : de linksen beginnen
sommige artisten binnen te halen,
voor zover ze door de bourgeoisie als
linksen aangewezen worden. En met
dezen bedrijven ze dan ook al hun
kunsthandel.
De non-figuratie is achterhaald, er is al
de POP, de OP, de MINIMAL ART,
de 'aktuele kunst' (dit doet zeer chic
aan vandaag).
De recuperatie van deze zogezegde
avant-garde bewegingen gebeurt sneller
en sneller, omdat de kunstmarkt
begrepen heeft, dat ze geen overproduktie meer mag toelaten. Alles wordt

veel precieser berekend. Na de grote
biennales van Sao-Paulo en Venetie,
is het nu reeds de Documenta, waar de
Gag in is.

Is er dan geen enkele kunstrichting
aan deze zwendel ontsnapt ?
Ja, de Mexicaanse van de jaren '22
en later. Door haar eigen aard is ze niet
verkoopbaar : duizenden vierkante
meter muurschilderingen, op en in
alle mogelijke gebouwen. Mexicaanse
revolutie, Zapatta, Pancho-Villa,
environnement, kunst van Diego Rivera,
Orosco, Siqueiros, Oldomende, alien
vOOr het democratisch regime.
Publieke kunst, gemeenschapskunst,
ceramiek, fresco's. Een kunst, die alles
negeert, wat in het Westen leeft en
verkocht wordt. Siqueiros heeft pas een
muurschildering van 4.500 m 2 afgewerkt.
Ikzelf ken dit slechts via boeken,
meestal uit Oost-Duitsland. Laat elke
ideologie buiten, muurschilderijen
kunnen niet verkocht worden op de bestaande markt. Dus worden ze doodgezwegen.

Hoe zit het nu met de Belgische
galerijen ?
Die zitten in het raderwerk op een
typisch Belgische manier : Belgie is een
bollenwinkel, de Belg heeft geen
vertrouwen meer in zijn intellektuelen.
De Belgen zullen nooit 30 miljoen
op iemand zetten om hem te lanceren.
Ze hebben ze niet, of riskeren ze niet.
De 'grote' galerijen werken met beperkte
middelen. lk zie zo het P.S.K. :
een verkoopstoog. Campo : verkoopzaal;
lanceert zijn schilders niet. Lanceren
wil zeggen : alle werken van een
kunstenaar opkopen, hem opdringen
gedurende 10 jaar, en er dan een
kapitalistische winst mee maken. En niet
op twintig jaar twee- of driehonderd
werken verkopen. Een bollenwinkel
ook Maya : doet een zekere keuze, maar
zonder centen, tenzij ik me vergis.

Montjoie... idem : kunstenaars van
Franse galerijen, lithografie. Zodiaque :
geen grote kapitalen. Arcan : niet
bekwaam een schilder te lanceren.
Carrefour : majoor Stas heeft relaties
met Franse galerijen, maar lanceert niet.
Lanceren is wat David en Garnier
te Parijs voor Buffet deed : honderd
miljoen erop zetten; of Maeght, of
de galerie van Picasso. Veranneman
exposeert soms namen als Hartung
en heeft de eksklusiviteit van Landuyt.
Maar een bollenwinkel is even
gevaarlijk als een trust. In Belgie zijn
er naast de luizige galerijen : de
bankiers, aannemers enz. met hun 3 of
4.000 werken. En de staat wordt zelfs
door die mensen verpletterd.

Dus het mercantilisme bij de
plastische kunstenaars in Belgie
herleidt zich tot verspreide bollenwinkels en een reeks grote
verzamelaars ?
Ja, noem me een dorp in Vlaanderen
waar geen galerij is. En de caId
Naessens bijvoorbeeld, van de Bank van
Parijs en de Nederlanden. Hij maakt
een boek over de abstrakte kunst
in Vlaanderen, met veel werken in
uit zijn collectie. Een standaardwerk
was er nodig; hij kan terecht zeggen, dat
hij het mag of moet uitgeven, dat hij
hiermee niemand besteelt. Maar hij heeft
het toch voor het zeggen, zelfs onrechtstreeks in onze kultuurpolitiek.

Is er invloed van de galerijen op de
Belgische kultuurpolitiek ?
Men weet dat de Staat voor binnenlandse
of buitenlandse tentoonstellingen
werken ontleent aan galerijen. Dat
staat zelfs in de katalogus. Maar heel
komisch : 5 maal de naam van de
galerijhouder en 5 maal de naam van
zijn galerij. Om minder op te vallen ?
Hoe miezerig. De grote maffia's doen
het veel beter : als zij beslissen
dat een Staatstentoonstelling hun

collektie brengt, komt er die, zowel in
Belgie of Canada of elders, zelfs
in Cuba. Met hun mannetjes en geen
andere. En ze zetten hun naam op alle
affiches.

En de museumdirekteurs ?
Van Beselaere ? Een pluralistische
liberaal, die goed zijn werk doet, maar op
de markt zal hij nooit een internationale
figuur worden. Robert Jones ook
niet. De kleine Belgische politiek.
De mensen, die het meest te maken
hebben met onze kunstmarkt, hebben
geen facade. Onze kunstmarkt wordt
tegenwoordig in Vlaanderen gemaakt
door dokters, advokaten, industrielen.
Hier zijn een reeks namen, maar
iedereen kent ze toch al. En wanneer
men 5 doeken in Wallonie verkoopt, is
het omdat men er 100 in Vlaanderen
verkocht heeft.

En de kleine galerijen ?
Nog veel oneerlijker dan de grote.
Het zijn verhuurders van muren : „50
meters wand alle veertien dagen;
een arme zak van een schilder komt
mijn zaal huren voor 15.000 fr. Hij bezorgt
me zijn klienteel, brengt me zijn waar,
betaalt zijn cocktail, betaalt zijn
invitaties, betaalt zijn publiciteit, mij kost
het een minimum, ik heb 30 °/0
op de verkoop, of 25 Vo en als hij weg
is : dag Meneer, de volgende".
Ze verdedigen de kunstenaar verder niet,
ze nemen geen kapitalistische risico's,
ze spelen zelfs het spel niet mee.

Kunt ge me dan een omschrijving
geven van de Belgische kunstmarkt ?
Er is eon lijn in de Belgische markt :
iedereen die wat geld heeft, heeft
wat invloed, en dit is in Belgie altijd zo.
Hoe meer geld, hoe meer invloed.
Er is geen 'politique de grandeur'.
Veel kunstenaars zwalpen rond in dit
magma, kruipen trapje na trapje hoger.
ledereen tracht zijn zaakje te doen,
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met heel wat compromissen, en om
grof geld te verdienen worden
buitenlandse kunstenaars verkocht, die
al een cote hebben door de
inspanningen van anderen. Onze
bollenwinkel is heel stevig in zijn grondvesten : zelfs bij een economische
krisis kan er niets gebeuren, want er is
niets geInvesteerd.
De Belg is een miezerige leperd.
Vital Robben
N.v.d.R. - Alle levende artisten, waarvan Roger Som
meville in dit interview met lof spreekt, behoren
uitsluitend tot zijn eigen politieke richting, zoals de
verstandige lezer trouwens reeds lang heeft opgemerkt.

De kunstenaar in zijn akelige rol,
in dienst van het kapitaal.

EU RO PALIA 69
Europalia 69 Italiaans seizoen werd
verwezenlijkt in het kader van het
Italiaans-Belgisch cultureel accoord.
Beschermheerschap
Banca d'Italia Banco di Napoli /
Brufina / Coca-Cola Exp. Corp. /
Cofinindus / Europese Economische
Gemeenschap Istitute Mobiliare Italiano
/ Stad Brussel.
Garantie
Banco di Roma / Bank van Brussel /
Bank Lambert / Nationale Bank van
Belgie I COte d'Or / Kredietbank /
Nationale Maatschappij van Krediet aan
de Nijverheid.
Festival-Cheques
Bank van Brussel Bank van Parijs en
van de Nederlanden / Bank Lambert /
Nationale Bank I Europese Economische
Gemeenschap / Kredietbank / M.
Saracino Emanuele / Sarma '/ Nationale
Maatschappij van Krediet aan de
Nijverheid Ets Vanderborght.
Publiciteit
Alfa Romeo / Alitalia
Algemene
Verzekeringen / Bank van Brussel I Bank
van Parijs en van de Nederlanden /
Bank Lambert / Batiments et Ponts
(A. et J. Blaton) / Algemene Spaar- en
Lijfrentekas / Cassa di Risparmio delle

Province Lombarde Cinzano /
Fiat Belgio / Entreprises Ed. Francois
& Fils / Kredietbank / Ste Metallurgique
d'Esperance-Longdoz / Royale Beige /
Sarma / Algemene Bankmaatschappij /
Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen.
Voorstellingen
Algemene Verzekeringen van Trieste /
Banco di Sicilia / Algemene Spaar- en
Lijfirentekas / Cinzano / C.I.T. /
Europese Economische (Gemeenschap /
Italiaanse Dienst voor Toerisme /
Morgan-Guaranty Trust Company of
New York / Pirelli / Sarma Association
du Service Familial Marguerite Leblanc /
Solvay & Cie.
Tentoonstellingen
Gemeentekrediet van Belgie / M. C. De
Pauw (promoteur World Trade Center) /
Italiaanse Dienst van Buitenlandse
Handel / Marcotherm / Olivetti.
Varia
Alfa Romeo I Au Bon Marche /
Baucher-Feron I Coca-Cola Exp. Corp. /
Italiaanse Dienst voor Toerisme /
Fiat / Fiat C.E.E. Knoll International /
Martini / M.I.M. International Benelux /
Noord Atlantische Verdragsorganisatie /
Petrofina I Restaurant Meo Patacca /
Sabena / Woluwe Shopping Center.
EUROPALIA bracht in de maand september
te Brussel een reeks Italiaanse kunst- en
cultuurmanifestaties. Hierboven de namen
van de financiele instellingen die EUROPALIA
patroneerden.
Is dit kunst in dienst van het kapitaal ?
Is dit kapitaal, in dienst van de kunst ?
Is dit kunst en kapitaal, in dienst van elkaar ?
(Dit is een psychologische test : uw antwoord
zal uw eigen geestesgesteltenis reveleren).
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vergankelijke vetbollen van Beuyss d.m.v.
het diepvriesproces te conserveren,
zo vraagt men Christo in Amerika om
een hele galerij in te pakken, zo vraagt
men Buren in Italie om een wand
te komen behangen met zijn fameuze
gedrukte strepen. Al holt de artiest
nog zo snel, de collectioneur achterhaalt
hem wel. Want nu de underground
meende het establishment schaakmat
te hebben gezet, constateert men
dat ditzelfde establishment druk bezig is
de underground uit te rangeren,
niet door vast to houden aan oude
principes, doch wel door de room van
de underground of to scheppen.
Warhol wordt geneutraliseerd als M.G.M.
in by. 'Easy Riders' dezelfde denkschema's gaat hanteren. Het tijdschrift
'It' is al hopeloos vercommercialiseerd.
En zo wordt de zuiverheid telkens
weer onderschept en dienstbaar gemaakt aan het kapitaal.
Spreken ook in 'Vlaanderen's'
informatie-apparaat de belangengroepen
hun woordje mee ? Als wij de kunstwereld willen uitzuiveren, dan moet
vooreerst onze hele mentaliteit en daarna
onze hele maatschappij worden
schoongeveegd. Enkele kunstenaars
wijzen ons reeds de weg. Er zijn reeds
collectioneurs die met paniekerige
haast hun verzameling van de hand
doen. Ze willen niets meer met kunst
to maken hebben. Gelukkig.
Walter van den Broeck

N.V.D.R. : Schrijver van dit artikel vergeet o.i. in zijn
opsomming enkele belangrijke factoren, die in het
sukses van een schilder een grote rol spelen : politieke kruiwagens (via de T.V. of de administratie, die
in het verleden zovele reputaties gemaakt en gekraakt
heeft), vennootschappen van artiesten voor wederzijdse steun en bewieroking (bv. de undergroundkliekjes), persoonlijke handigheid en commerciele zin,
publicitaire stunts (happenings, scheldpartijen, sekssensatie, afbraak van het werk van andere kunstenaars
e.a.)... Overigens kan men van oordeel zijn dat het
ook in onze consumptiemaatschappij niet uitgesloten
is dat een waar talent de verdiende erkenning op eerlijke wijze zou veroveren.
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literair toekomstperspectief : stencildruk
De handelaren of industrielen schakelen
bij het uiteindelijk verhandelen van
hun afgewerkte produkten — stofzuigers
of boeken — de leveranciers van de
grondstof geheel uit hun denken.
Kan ook moeilijk anders : bij de uiteindelijke berekening van de onkosten
van het afgewerkte produkt vormen
de onkosten voor de grondstof een
haast to verwaarlozen factor. Schrijvers
en lezers hebben dan ook een totaal
verkeerde kijk op de structuur van
het uitgevers- en boekbedrijf. Nu is het
wel zo, dat de meeste literaire
tijdschriften of veel boeken met verlies
uitgegeven worden of met zulke kleine
winstmarges, dat het verkopen van
dergelijk bedrukt papier de echte
industrielen, zij die uiteindelijk de
touwtjes van de beurs in handen hebben,
gekkenwerk lijkt. Het zijn de tonnen
bedrukt leesvoer die het mogelijk
maken de laatste bastions voor de
literaire individualisten recht to houden.
Gelukkig kunnen niet alle aandeelhouders een balans lezen, of menig
schrijver zou als leverancier van
grondstoffen niet meer in aanmerking
komen. Uiteindelijk zonder dat hij ook
maar het flauwste vermoeden zou
hebben waarom. Van het gevaar van
de steeds maar verder schrijdende
monopolisering van het uitgeversbedrijf
is geen enkel mij bekend auteur zich
bewust. Laten zij zich even in de
huid van een producent of voortverkoper
steken : het is niet alleen rendabeler
maar ook administratief heel wat
gemakkelijker 10.000 woordenboeken to
verkopen met een zelfde energie die
nodig is om 100 literaire pockets
om to zetten. In de gemonopoliseerde
bedrijven en machtsconcentraties wordt
de literaire paperback dan ook hoe
langer hoe meer een administratieve

lastpost, waarvan het geInvesteerde
kapitaal bovendien onvoldoende rendeert
(o.a. door de langzamere recuperatie
van dat kapitaal in vgl. met andere
industriegoederen), zodat het literaire
boek langzaam maar zeker door de
vlotte keiharde zakenjongens in de grote
uitgeversbedrijven buitengewerkt
wordt. (In de meeste geconcentreerde
bedrijven, en binnen de tien jaar zijn er
in het Nederlandse taalgebied nog
slechts vijf van zulke bedrijven,
is een man verantwoordelijk voor de
verkoop van de diverse geassocieerde
fondsen : een fonds gespecialiseerd
in kinderboeken, een fonds gespecialiseerd in technische boeken, een fonds
gespecialiseerd in dokterromans on
dergelijke meer. Zulk een Sales manager
concentreert het gehele verkoopapparaat van de groep uiteraard op
de meest renderende sectoren —
hij zou anders geen verkoopsdirecteur
zijn. Neen, literatuur is heus geen
uitspringertje.) Nog 25 jaar en
literatuur kan alleen nog via stencildruk
verspreid worden. Dit is mijn rotsvaste
overtuiging. En misschien is dit het
enige middel om de olie uiteindelijk boven
A. Rooms
to laten drijven ?

Snobs en speculanten
uitrangeren
Zodra een kunstenaar zijn werk uit
handen heeft gegeven, wordt het vaak
gedegrageerd tot speculatie-object
of statussymbool. Het wordt aldus
totaal vervreemd van zijn maker, die het
als een teken heeft bedoeld of het
een boodschap heeft meegegeven
(het zou anders geen kunstwerk zijn).
Vandaar, in de huidige evolutie van de
plastische kunsten, een sterke tendens
om dingen to maken die mechanisch

In de Verenigde Staten molten
stichtingen door schenkingen aan
musea of scholen van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Zo
komt het voor dat minderwaardige
werken aan 50 dollar worden
verworven en aan de waarde van
150.000 dollar worden aangegeven.
Dit bevestigt dan ook de marktprijs.

Nooit vergeet ik de manager van de
Belgische tak van een van de
grootste voedingswarentrusts ter
wereld aan wie ik, een 14-tal jaren
geleden voorstelde een financiele
schikking te treffen om zijn personeel
toe te laten aan gunstiger voorwaarden gebruik te maken van onze
uitleendiensten (van muziekplaten).
Hij luisterde geduldig toe vanachter
zijn enorme werktafel en zei ten
slotte : „Ons kaderpersoneel wordt
voldoende betaald om zelf platen
aan te kopen. En wat de andere
betreft, waarom zou U bij hen een
behoefte kreeren, waaraan zij toch
niet zullen voldoen !"
Jean Salkin

— zo mogelijk op industriele schaal —
kunnen verveelvoudigd worden :
multiples, serigrafies, rceuvre-object.
Want op die manier kan men het
kunstwerk het soort uniciteit ontnemen,
dat het alleen dankt aan het ambachteIijk karakter van de traditionele
technieken. Vandaar nog manifester de
zichzelf-vernietigende objecten, het
gebruik van niet duurzaam materiaal,
de happenings, enz...
Kan daaraan wat gedaan worden ? Het
gaat tenslotte om een etisch probleem.
De meest gave en gratuite menselijke
arbeid wordt hier stelselmatig voor
andere doeleinden gebruikt als bedoeld
was.
Er kan wat aan gedaan worden,
maar het zou er dan vooral op aankomen
dat de kunstenaars inzien dat zij niet
alleen voor zichzelf een wettelijk
statuut moeten verwerven, dat hen de
erkenning van hun kreatieve arbeid
en de bestaanszekerheid garandeert,
maar dat zij ook beter hun morele
rechten op hun oeuvre via de wet moeten
laten beschermen.
Men kan snobs en speculanten gewoon
uitrangeren wanneer bij de wet bepaald
zou worden dat een kunstenaar zelf
op basis van een ernstige kostprijsberekening (inclusief honoraria) eens en
voorgoed de waarde bepaalt van
een werk, en ook de bestemming ervan
omschrijft. Aan deze waarde zouden
later enkel nog eventuele rentes en
kommissies toegevoegd kunnen worden
bij transakties op een controleerbare
redelijke basis, die het de kunsthandelaar mogelijk moet maken zijn werk
te doen. Ter vergelijking : de boekhandel
werkt vrijwel overal met vastgestelde
prijzen; in de landen waar dit niet
het geval is zijn de mogelijkheden
van de uitgevers veel geringer en ligt de
kwaliteit van de boekenproduktie
beduidend lager. Aangevuld met een
efficiente regeling ter bescherming

„C'est de l'or en barre que les
tableaux, it n'y eut jamais de
meilleure acquisition. Vous les
vendrez tou fours au double quand it
vous plaira."
Brief van Marquis de Coulanges aan
Mme de Sevigne, 1675

van het patrimonium, wat de export van
kunstwerken betreft, zou een dergelijke
maatregel volstaan om aan de
immorele situatie een einde te maken.
Mon Steyaert

De marchands... plaatsen zich
tussen de rijkaard On de arme
kunstenaar. Ze doen deze laatste de
bescherming betalen, die ze hem
toestaan; ze openen of sluiten
hem de poorten..., ze ontfutselen
hem zijn beste werken aan een
spotprijs; ze staan op de loer achter
zijn schildersezel, ze hebben
hem geniepig tot de bedelstaf
veroordeeld om hem horig en afhankelijk te maken; ze prediken
steeds de armoede als noodzakelllke
prikkel voor de scheppende
kunstenaar...
Denis Diderot, (1713-1784)
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Het establishment

Mama,
kijk, ik heb een prijs!
In ons taalgebied worden geen prijzen
naar het formaat van Nobel uitgereikt.
Toch regent het er literaire prijzen,
echter niet als pijpestelen. Eerder een
voortdurende motregen, die onze literaire
hemel het Iaatste paar jaren nogal
troebel maakt. Men kan niet danger
meer op de tribune gaan staan en
luid applaudiseren telkens als een gelauwerde auteur langs komt met zijn
benijdenswaardige Staatsprijs, zijn
eerder symbolische regionale prijs of
de prijs van zijn literaire clan in de
hand. Zolang men dit wel kon, hoorde
het wat misprijzend in de richting
te kijken van de lui, die mordicus
hun applaus weigerden en sporadisch
hun ongenoegen lieten blijken. Maar
meer en meer is dit ongenoegen
uitgegroeid tot een escalade. De toon
van de pro's en de contra's worden
steeds scherper en meer gevoelsgeladen.
Een wansmakelijke polemiek, waarin
oprechte gevoelens t.o.v. onze
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literatuur niet meer voorzitten.
In die context wordt men ertoe verplicht
zich duidelijk te kanten tegen de
huidige prijzenpolitieke constellatie.
Het is niet mogelijk retro-actief de
literaire prijzen, hun waarden en hun
laureaten te inventarieren. Evenmin
als de bekvechterij eromtrent. Toch
notuleer ik hier enkele feiten.
Claus weigerde enkele jaren geleden de
prijs van de V.B.V.B. Claus aanvaardde
de Staatsprijzen zonder verpinken :
de Minister van de Cultuur kan immers
meer (laten) betalen dan de V.B.V.B.
In Amsterdam (1967) kreeg ons geloof
in de literaire onderscheidingen
een eerste flinke kiap. De jury raakte het
niet eens over haar keuze : Jan Cremer
of Renate Rubinstein. Eon jurylid
weigerde het sexuele circusnummer
lk Jan Cremer te laten bekronen. De
eindbeslissing en het ter beschikking
gestelde pak florijnen werden verwezen
naar de diepvrieskamer. Intussen
kon Jan Cremer echter zijn opinie
schreeuwen : hil had het meest verkochte
boek in Nederland in mekaar
geschopt, hij verdiende dus de prijs.
Epiloog ? Een nieuwe jury, Jan Cremer
laureaat. ,Gelukkig, het incident en
Jan Cremer bleven niet lang in de
actualiteit.
Sindsdien werden in Noord en Zuid
wellicht vele tientallen literaire prijzen
toegekend.
Kenschetsend is dat, omtrent elke
literaire bekroning die ik me herinner,
betwisting werd geopperd over de
waarde van het bekroonde werk, de
bekroonde auteur, de adviserende jury.
Marcel ,Coole wordt laureaat van de
Heideland-prijs 69, Herman De Coninck
plaatst de waarde van het bekroonde
werk op de helling (De Standaard,
23.5.69). Herman De Coninck wordt
laureaat van Yang, Freddy de Vree staat
klaar met zijn kritiek.
Intussen wordt door provinciebestuur
Brabant een ergerlijke comedia

Horst Antes
Bacon

opgevoerd : De geschiedenis van de
Vlaamse gedachte kan de letterkundige
prijs van de Vlaamse provincies niet
krijgen want wij mogen Dr. Elias niet;
en als hij die toch mocht krijgen vanwege
de steun der andere provincies,
zullen de 60.000 franken ter beschikking
van de regering gesteld worden.
In Nederland neemt Van het Reve met
genoegen de P.C. Hooftprijs 1968
in ontvangst, terwijI huidige en gewezen
juryleden over de opportuniteit van
toekenning van hun prijs lustig bekvechten.
In Vlaanderen wordt nog een oude koe
uit de gracht gehaald : Frans Depeuter
beweert ronduit dat Julien Librechts
Septembernachten slechte, doorslechte
gedichten zijn en dat de jury's, die
Librecht reeds een reeks prijzen toekenden, onbekwame adviseurs zijn;
die wel eens
en de recensent van 'Wij'
zijn naam onder zijn loftrompetten
of afbakwerken mocht plaatsen —
vindt Septembernachten o zo poetisch
en experimenteel ('Wij', 4 oktober 1969).
Begin oktober, de kiap op de vuurpijI :
Gangreen I, Driejaarlijkse Staatsprijs
(66-67-68) voor verhalend proza. De Jan
Cremer-story, anno '67, was een
avant-la-lettre geweest van de klucht
omheen de toekenning van de Staatsprijs
aan Jef Geeraerts' Gangreen I. De
uitgever van Geeraerts heeft de Jan
Cremer-tactiek echter subtieler toegepast. Zaken zijn zaken, Gangreen
werd dagenlang in de publicitaire
mast gehesen. Gan Gangreen Gangreen I.
Zijn de juryleden niet aan de invloed
van publiciteit kunnen ontsnappen ?
En wie is nog wie als de roomsen
ineens gaan meehuilen met de wolven
in het bos ? Dat van die wolven dient
figuurlijk opgevat, het meehuilen
echter niet ! Bernard Kemp heeft
(misschien ongewild) een waarheid gelanceerd : Geeraerts is de prins van onze
Kongoliteratuur. Een prins. lk zou
me niet gederd voelen met die titel.

En 'De Standaard' Iaat zijn redacteur
over Geeraerts schrijven : de auteur

is een Bokser die rechtstreeks op het
hart mikt. Evenmin een referentie,
want als er thans moet gebokst worden
kan het (wereld)geweten beter in
aanmerking komen dan het hart.
Bemoedigend is dit bestek van het
literair prijzengeklungel niet. Het spelletje
is te doorzichtig geworden. Een
auteur verwerft geen prijzen meer als
hij materieel of moreel niet in staat
is een verpletterend image rondom zijn
persoon op te bouwen of te laten
opbouwen. De krantenpubliciteit volgt
hem gedwee, de markt is open.
Hierdoor wordt de cirkel gesloten. De
cirkel van prinselijke schrijvers.
D.w.z. vijf schrijvers in elke generatie,
zoals Geeraerts beweert. De overigen
mogen nog schrijven als hobby.
Dit zijn de literatoren.
Staatsprijzen en andere 'vette' prijzen
van uitgeverijen en belangengroepen vertegenwoordigen geen oprecht mecenaat
meer. Zij zijn een routinewerk
geworden. De laureaten ervan worden
verkozen door een do-ut-des-jury.
Ook de 'kleinere' prijzen worden door
die ziekte aangetast. Juryleden, die
dit conformisme al eens durven negeren,
laden het antagonisme van de
clan-van-de-auteur wiens werk zij
willen elimineren op hun schouders.
Occasioneel treft men nog organisatoren van literaire prijzen aan, die
even integer zijn als de jury die zij
aanstellen. Maar eon vogel maakt de
F. J. Verdoodt
lente niet...

Hallo, ministerie!
Enkele jaren geleden richtte het
Kunstenaarsverbond een schrijven aan

de afdeling letterkunde van het
ministerie. Gevraagd werd een volledige
documentatie to willen bezorgen, ten
behoeve van onze leden-letterkundigen,
betreffende : aankoop van boeken
door de regering; studiebeurzen, werkbeurzen en reisbeurzen voor letterkundigen; samenstelling der commissies;
voorwaarden en jurysamenstelling
voor de staatsprijzen, enz.
De administratie voor letterkunde
verzorgde een beknopte, gepolycopieerde
tekst met een aantal konkrete gegevens (een bladzijde); tevens zond
de administratie deze tekst naar een
aantal andere verenigingen van
letterkundigen, echter zonder de tussenkomst van het Kunstenaarsverbond
to vermelden.
Gevolg hiervan was nochtans dat talrijke
letterkundigen, die tot dan toe
verstoken waren gebleven van alle
regeringshulp, de weg hebben gevonden
naar bepaalde voordelen, die voordien
voorbehouden waren aan een beperkt
aantal beschermelingen van de administratie.
Omstreeks hetzelfde tijdstip richtte het
Kunstenaarsverbond een soortgelijk
schrijven aan de afdeling schone kunsten
van het ministerie. Gevraagd waren :
voorwaarden voor aankoop van
plastische werken door de staat;
samenstelling der aankoopcommissies;
jury's en comites, die de Belgische
deelname bepalen voor biennalen, en
voor door het ministerie ingerichte
tentoonstellingen; voorwaarden voor
reisbeurzen, studiebeurzen en workbeurzen voor plastische kunstenaars.
Zoals verwacht bleef dit schrijven zonder
antwoord. De administratie weigerde
eenvoudig ook maar het minste inzicht
te geven in de gevoerde politiek.
In het voorjaar 1969 hernieuwde het
Kunstenaarsverbond zijn aanvraag om
informatie, er tevens een verzoek

om inspraak in het beleid bijvoegend.
In een memorandum, aangeboden door
de provincials voorzitters van het
Kunstenaarsverbond aan de minister
van kultuur, verzoekt het om
dokumentatie van het Departement
voor wat betreft problemen zoals (de Iijst
is niet exhaustief) :
— de voorziene wijzigingen van de
cultuurautonomie in de kunstpolitiek;
— de planning der cultuurcentra
en de rol van de kunstenaars erin;
— de aankooppolitiek op gebied van
letterk. on plast. kunsten (samenstelling
der commissies, gegevens over het
laatste jaar tot heden);
— de subsidiering van kunstmanifestaties on de aanwijzing der deelnemende
kunstenaars (binnen- en buitenland);
— het onderzoek naar een mogelijkheid
een kunstenaarsloon in to stellen;
— het procent voor plastische kunstwerken in het budget van openbare
gebouwen;
— de subsidiering van kunstenaarsverenigingen, toneelgroepen, orkesten,
e.a.
— de dienst Kulturele Akkoorden en
de mogelijkheden, die ze bieden voor
kunstenaars;
— het bestaande stelsel op gebied
van werkbeurzen, reisbeurzen, staatsprijzen, opdrachten in het buitenland,
vertegenwoordiging van het land
in de Unesco, de buitenl. Biennalen,
en dergelijke meer (met konkrete gegevens over de bevoordeligden sedert
begin 1968.)
Een gedeeltelijke genoegdoening werd
op dit gebied verschaft door de
uitgave van het informatieblad 'Open
deur', vanwege het ministerie voor
Cultuur. Dit bewijst de nieuwe geest, die
in de administratie begint door te
broken, on de goodwill van minister en
kabinet, die beslist schijnen de
geskleroseerde kunst- en literatuuradministratie een nieuwe stijl to doen
aannemen.
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Het probleem, waarmee het
Kunstenaarsverbond reeds jaren begaan
is, werd ook behandeld in een eisenprogramma van de Nationale Raad
van Plastische Kunsten, dat o.m. vermeldt : „leder kunstenaar dient ingelicht
te worden over alles wat er gebeurt
op het Ministerie van Kultuur, betreffende
de kunst die hij beoefent. Er mogen
geen verborgen machten of niet te
kontroleren toestanden bestaan.
Daarom zou het Ministerie een informatieblad dienen uit te geven, dat regelmatig
aan de kunstenaars zou toegezonden
worden. Buiten andere inlichtingen zou
dit tijdschrift het volgende moeten
publiceren :
— de cijfers van het budget
— namen en hoedanigheden van de
kommissieleden
— lijst van de toe te kennen beurzen
— lijst van de jury's
— namen van de begunstigden en het
bedrag van de beurzen
— aankondigingen van officiele
tentoonstellingen
— namen van de deelnemers aan
door de regering georganiseerde tentoonstellingen
— de kritieken geschreven aangaande
deze tentoonstellingen
— de verantwoordelijke organisatoren,
enz., in 't kort, een werkelijke gids
voor de kunst.
De kunstenaar dient niet alleen te
weten, hij moet ook aktief deelnemen
aan de organisatie die van de Staat
uitgaat.
Overal waar er beslissingen te nemen
zijn dient hij aanwezig te zijn. Overal
dienen er vertegenwoordigers van de
kunstenaars te zijn, door hen benoemd
en die door hen herroepen kunnen
worden. Dat de kunstenaars geholpen
worden door theoretici en ambtenaren,
neemt men gemakkelijk aan, maar,
het is vanzelfsprekend dat het werk
van deze laatsten door de kunstenaarsraad zou gekontroleerd worden."
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CONSTANT : De kunstenaars zijn
de laatste vrije vogels in deze steeds
onvrijer wordende maatschappij.
Dat is het gevolg van het felt
dat er, godzijdank, geen beleid is.
Ze willen geen cultuurbeleid
maar geld. Daar hebben ze gelijk
aan; ze willen ook een graantje
meepikken van de we/vaart.
Maar ze durven geen geld te
vragen, want de overheid — in deze
maatschappij — geeft niks voor niks.

BUREAUCRATIE
In een uitzending 'Ten huize van'
vertelt een hoog cultuurambtenaar —
in wat men een onbewaakt ogenblik
kan noemen — over de aanstelling
van een zijner collega's : „Kamiel
Huysmans wenste in deze en andere
functies 'kameraden' aan te
stellen..." Radeloosheid op het
gelaat van de spreker.
In de schriftelijke weergave van het
gesprek (Joos Florquin, 'Ten Huize
van') zijn deze ongelukkige woorden
weggevallen.

De speurhonden
van het rekenhof

„In de hedendaagse kunst bestaan
er geen maatstaven".
Uitspraak van een hoog ambtenaar,
die gedurende vele jaren een
beslissende rol speelde in de toekenning van werkbeurzen aan
artiesten, de aankoop van schilderijen
door de staat, de aanwijzing van
de Belgische deelnemers aan
biennalen, de bekroning van artiesten,
enz.

Zoals bekend, tracht het merendeel
van onze kunstenaars zich een vaste
bestaanszekerheid te verwerven, dit
ter oorzake van het feit, dat in Belgic
bijna niemand uitsluitend van zijn
kunst kan leven. Zo stellen wij vast,
dat talrijke artisten een volledige
betrekking hebben in het onderwijs.
Voor hun onderwijsdiensten genieten zij
een wedde, die doorgaans ten laste
van de staat genomen wordt. Derhalve
bekomt een dergelijk persoon het
statuut van staatsambtenaar. Indien deze
persoon evenwel nog andere
inkomsten geniet, by. voortvloeiend uit
een artistieke bedrijvigheid, dan verliest
hij zijn statuut van staatsambtenaar
en krijgt hij het statuut van zelfstandige.
Gevolgen : de staatswedde wordt
gereduceerd op het minimum van de
genoten weddeschaal en de betrokkene
heeft geen recht meer op periodieke
weddeverhogingen.
In het verleden is heel deze kwestie
doorgaans theorie gebleven, althans wat
leerkrachten aangaat, die, naast hun
hoofdambt, ook nog artistiek bedrijvig
waren. De jongste tijd echter zijn de
inspecteurs van het Rekenhof actief
geworden en zijn er leraars-kunstenaars,
die ertoe gehouden zijn de zgn.
te veel ontvangen wedde terug te
storten. Het komt hier op neer, dat het
Ministerie van Nationale Opvoeding
jarenlang over deze kwestie heenstapte
en de volledige wedde uitbetaalde
(dus plus periodieke verhogingen); maar
nu stelde het Rekenhof, bij nazicht van
de rekeningen, opeens vast, dat
Nat. Opvoeding te veel betaalde en
recupereert bijgevolg.

De socioloog ziet de kunstenaars
a/s een infinitesimaal kleine microgroep... In deze groep nemen de
beroepskunstenaars een nog
kleinere plaats in. In onze produktieen consumptiemaatschappij, waarin
de groepen naar gelang van hun
sterkte door functionarissen vertegenwoordigd zijn, bezit bijgevolg
de infinitesimaal kleine micro-groep
der kunstenaars slechts een
microplaats. Dikwifis worden dus
door administratievaklui beslissingen
op kunstgebied getroffen, zonder
dat kunstenaars in de beleidsvorming
in het minst betrokken worden.
Jurgen Claus

Over de kunstschatten in kerken en
kloosters : „O ijdelheid der ijdelheden, maar meer nog krankzinnigheid dan ijdelheid ! De kerk
schittert van alle zijden, maar de
arme heeft honger, de kinderen van
de kerk blijven naakt".
Sint-Bernardus

Kunstopleiding

Op een vuilnisbelt
zonder pretenties
Een groep kinderen — 8 a 14 jaar —
op een vuilnisbelt. Ze zijn van plan
een reus te maken en zoeken hiervoor
grote kartonnen dozen. Maar vinden een
paar fietswielen, een nude kinderwagen, kinderspeelgoed, een autoband,
een kussen, gordijnen, ijzerdraad...
en besluiten een fantastisch autogevaarte te maken. Ze rijden met het
gammele gevaarte naar hun clublokaal,
hun atelier voor creativiteit...
Die kinderen weten niets of van
pop-art, kennen de betekenis niet van
het woord Kunst. Maar ze zijn een
ganse namiddag creatief bezig geweest;
ze hebben rekening moeten houden
met elkaars zienswijze over de opbouw
en dit verliep niet zonder bekvechten.
Ze hebben kunst gepleegd, zonder
kunstpretentie. Ze hebben van het
waardeloze iets waardevols gemaakt.
Geen pronkobject, geen esthetisch te
vereren fetish, geen muzeumstuk,
geen uniek collectiestuk, maar een
ding dat hun, door hun gezamenlijke
creatieve bijdrage, reuzeveel plezier heeft
verschaft, hen een gelukkige vrije
namiddag heeft doen beleven. En dit
heeft hun geen cent gekost !

Aan regels waren ze niet gebonden,
tenzij aan die, inherent aan de situatie
die ze beleefden. Er waren een paar
volwassenen die hen begeleidden,
hun die kans gaven, ze stimuleerden,
maar geen orkestmeester speelden,
nergens de rol van ploegbaas noch van
schoolmeester aannamen.
Terug in het jeugdatelier, vinden ze
er andere kinderen doende, kleintjes van
6 tot 8 jaar. Ze spelen drukker.
Zonder te kunnen zien wat ze tekenen
beelden ze, op een wit blad boven
drukinkt gelegd, een lieve en een boze
poes uit. Bij 't omdraaien van hun
blad ervaren ze, tot hun verbazing, dat
hun katten averechts staan, een
wonder geval, waar ze het fijne willen
van weten...
Is de kunst ziek ? De kunst als primaire
levensbron is gaaf gebleven, maar
men heeft haar verloop gekanalizeerd,
bezoedeld en geInfecteerd...
Indien men de kunst beschouwt als de
drang tot estetisch scheppen of
creeren, en het estetische terugbrengt
tot zijn oorspronkelijke betekenis van
'aanvoelen', d.i. waarnemen van de
werkelijkheid, ervaring van de wereld,
het !even, waarbij meteen het totaalmens-zijn betrokken is, dan blijkt
overduidelijk hoever we hiervan met de
thans nog gangbare begrippen over
kunst en estetiek staan, nu we hen
beroofd hebben van hun etische zin.
De houding van kinderen die zich echt
creatief uitleven, zonder dat dit in
utilitaire of prestigewaarden kan omgezet
worden, is een gevaar voor een wereld,
die niet in eerste instantie op de
mens, maar op zijn rentabiliteit is
gericht. Ten behoeve van zo'n wereld
worden geestelijke luiheid, slaafsheid
on onderworpenheid als vlijt, gehoorzaamheid en discipline voorgesteld,
daar waar deze laatste eigenschappen
precies een vrije creatieve inzet
impliceren.
Dit kan on mag echter niet, zo men de

Kindertekening

kinderen wil opvoeden tot efficiente
instrumenten van het maatschappelijk
raderwerk. Waartoe dit op het menselijk
vlak leidt zegt ons Herbert Read :
„De oorsprong van onze collectieve
kwalen ligt in de onderdrukking van het
spontane creatieve van de enkeling.
Het gebrek aan spontaneIteit in
opvoeding on maatschappelijke organisatie is to wijten aan de desintegratie
van de persoonlijkheid, het fatale
resultaat van de economische, industriele
on culturele ontwikkeling sedert de
renaissance. De persoonlijkheid is
verworden doordat haar natuurlijke groei
is gedwarsboomd door een opgedrongen
discipline on een autoritaire moraal,
door maatschappelijke conventies en
mechanisch gezwoeg, totdat er van de
gave, zich breed ontplooiende boom
slechts een geknotte, vergroeide stomp
is overgebleven..."
Men zou kunnen opwerpen dat thans
de creativiteit en het estetische ten dele
wel opgenomen worden in het
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onderwijs, maar dan vergeet men dat
dit gebeurt binnen het kader — en
ondergeschikt aan — het systeem; dat
het de Kunst en het estetiseren —
zoals dat sinds de renaissance
begrepen werd — tot doe/ heeft, maar
geenszins de kunst, als integrale
benadering van de realiteit, als
opvoedingsbasis aanvaardt.
De kunst werd ziek gemaakt omdat men
ze misbruikt heeft tegen de mens,
doordat men er een idool van gemaakt
heeft, een decorum, een vervreemdingsmiddel. Maar de kunst, als elementaire
Ievensbron, welt steeds springlevend op.
Jos De Maegd

„Hoe weer de levensdrift wordt
gefrustreerd, hoe sterker de drang
naar vernietiging is; hoe voller
het /even zich kan ontp/ooien,
hoe zwakker de destructieve krachten
zijn. Vergeldingsdrang is het gevo/g
van een ongeleefd /even."
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Tekening van kinderen
(6-8 jaar)

realiteiten. Het raakt de gehele mens :
zijn sensibiliteit, zijn kritisch aanvoelen,
zijn lucied erkennen, zijn diepste
aanvoelen.
Hierdoor is de estetische mens uiteraard
een creatieve mens, die denkendschouwend in en op de wereld, een
simbolentaal erkent.
Die visie op de wereld kan sensorieel,
hedoni stisch, ordenend, speels, moraliserend, sceptisch, berustend, afwijzend,
agressief, kombatief... om het even,
zijn. Telkens is ze een refleksie van
het mens-zijn-in-de-wereld. Dus de werkelijke 'leer van het schone'.
Wat is er nu met deze estetica gebeurd ?
Men heeft de vorm (heet dit 'calligrafie')
gesplitst van , de inhoud (die meer naar
etiek toestaat). Waardoor meteen de luciede erkenning, de creatieve vernieuwing, het denk-voelen, het spelelement met een calligrafisch sausje
wordt overgoten en meteen uit het gezichtsveld wordt gehouden. De bewuste
erkenning van de mens door zichzelf
wordt onmogelijk gemaakt.
Door estetica los van etica tot leer van
het Schone te promoveren, door de
vernis te verkopen voor de inhoud,
door intellect of gevoel ondergeschikt
te maken aan kalligrafie, kortom door de
totaal-mens uit te schakelen kan men
nadien met deze mens doen wat men
wil. Hij wordt een blinde, afgeleide
en wat later een speelbal van diegenen,
die de wereld leiden.
Leve de Estetica, vijandin van de Etica,
die alle diensten bewijst om gedachtenloos, probleemloos te !even, die alle
kunstenaars onefficient maakt zowel in
hun gevoelsmessage als in hun gedachtenagressiviteit. Die de massa in
haar vrije tijd bezig houdt, oorlog en
uitbuiting doet vergeten, filmclubs braaf
houdt, gevelarchitektuur maakt, cultuurorganisaties opricht, doekjes laat
stockeren, massaproduktie laat opkalfateren, mijn eigen gevel ondoordringVital Robben
baar laat schminken.
'

Ontwikkelt het schoonheidsgevoel.

Etica - estetica
Estetica is een aanvoelen, beschouwen
en verwerken van (schone) levens-

Vernieuwing
van het
kunstonderwij s
Onlangs werd met nadruk gezegd dat
het in-zijn van een bedrijf niet alleen
afhangt van het bezit van geschikte
computers of van de aansluiting op
supercomputers en de daarbijhorende
'software'. Het voortgebrachte en
geprezenteerde moet ook aan de man
gebracht worden. Ook is het zo dat de
wetenschappelijke vorsers niet

ononderbroken nieuwe produkten
kunnen toveren uit hun ontwikkelingsonderzoek...
Vooruitstrevende bedrijven hebben zulks
begrepen en verzorgen hun publiciteit
met behulp van een verfijnde lay-out,
zowel wat de verkoop van hun produkten
betreft, als voor wat de presentatie
aangaat van hun bilan. Een merkwaardige poging is in dit opzicht het
jaarverslag 1968 van Bell Telephone waar
grafiek-designer, lay-out specialisten,
tekstschrijvers, kunstenaars van het
cliché en drukkers hebben samengewerkt
om een verslag voor te leggen dat
ook de niet-aandeelhouders graag zullen

ter hand nemen.
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door Victor Leemans
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Anderzijds hopen we dat de ministers
voor de kultuur een meer systematische
aandacht zullen wijden aan deze
aspekten van het kunstonderwijs en
zij bij de leraars en de studenten begrip
zullen vinden voor een 'brain sturming'
die aan de kunstenaars naast de
vorsers, de plaats en de rol verleent
die nodig is voor onze industriele en
menselijke vooruitgang.
(De Standaard)
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TEKENINGEN EN TEKSTEN UIT

GRADUEEL TEKENEN EN SCHILDEREN
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Met 5000 tekeningen, waarvan 1500 in kleur.
Handleiding voor lager en voortgezet onderwijs, middelbaar en normaalonderwijs.

Een metode gebouwd op de evolutie van het kindertekenen, die het leerplan
integraal uitbouwt, met inachtneming van de beeldende expressie, als middel
tot een harmonische vorming

•v%

•
De teksten en tekeningen op deze en de volgende pagina komen
uit cen cursus voor tekenen en schilderen. Commentaar helemaal
overbodig...
412

Tekenen speelt een belangrijke rol
in de nijverheid.

. Cursivering van een der samenstellers van
dit nummer.

Ook in de handel en de nijverheid
begint men te beseffen dat het
tekenen hier ook een onmiskenbare
faktor is. De koper Iaat zich nu
eenmaal leiden door het element

kopen het geschoonheid.
makkelijkst de waren die ons het
schoonst voorgesteld worden;
wij worden aangelokt door de best
verzorgde uitstalramen. Onze
moderne rekiame, de levensbron
van onze handel, is op het tekenen
als expressie, als wereldtaal
geschoeid. Zowel de handelaar als

de nijveraar moet kunnen oordelen
over de artistieke waarde van
de artikelen die zij op de markt
brengen; want daarmee is de koper
te overhalen. Verder komen al

Pyrogravure. Zie schotel 'Eigen haerd is
goud waard'. Hiervoor is een speciaal
elektrisch apparaat nodig.

SINT NIKLAAS.

deze mensen in kontakt met plans,
want alles wat in onze moderne
tochnische wereld gecreeerd wordt,
moet eerst tangs de gekwoteerde
schets worden gepland. Ons

onderwijs weze op deze taak voorbereid...
Tekenen is een aangename
ontspanning.
Het tekenen biedt, zowel voor
kinderen als voor volwassenen, een
gezonde oplossing voor het vrijetijdsprobleem. Zelfs grote politieke
figuren vinden, na de afmattende
taak, een ontlastende afleiding en
ontspanning in het tekenen en het
schilderen. Is deze 'vrije-tijdsbesteding' voor onze jongeren geen

betere oplossing dan straatgeloop,
café- en kinemabezoek ?
Daarnaast kunnen wij, zoals voor de
muziek verklaren : tekenen en
schilderen verzachten de zeden !
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Creativiteit
Men kan de kunstgeschiedenis doorbladeren van alle tijden en alle volkeren,
steeds zal men het plastisch talent
zich op dezelfde wijze zien ontwikkelen
en uiten. Wat duizenden jaren als een
specifiek menselijk groeiproces is
voorgekomen, schijnt men, in deze tijd
van supermensen, in enkele jaren
totaal te willen uitroeien in cultuurinstellingen, op een diktatoriale manier,
door chemische giftbemesting met
waanzinideeen en het onderhuids
injecteren van lelijkheidsbacillen.
Ons kunstonderwijssysteem Iijkt meer op
een drijvend wrak waarop ieder maar
doet wat hij het best acht om te
overleven, als hij maar creatief boven
de anderen uitkomt, hoe dan ook.
Wij zijn maar 'in' als we over
creativiteit kunnen praten. Men wil ieder
levend wezen zo ver creatief krijgen
dat het hysterisch aan het bulken gaat.
Een kind hoeft, en zeker niet door
een voiwassene, tegen wil en dank
creativiteit opgelegd te krijgen,
want dit kan bij onbegaafden tot in de
volwassenheid toe tot een 'doen alsof'
of een openlijk bedrog uitgroeien. Daardoor ontwikkelen zich deze uitwassen,
geproduceerd door kunstgedrogeerde
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kunstanalfabeten. Dat worden dan
de tone jongens met die lekkere ingewikkelde minderwaardigheidscomplexjes
waar de hoogste gelederen van het
kunstonderwijs zo trots op zijn.
Wanneer het talent het begeeft, geen
nood, dan zijn er nog altijd de beweging
en het geluid die de minderwaardige
lading op spectaculaire wijze kunnen
dekken.
Het talent was er mogelijkerwijze eerder
dan de mens en het zal ook altijd
blijven bestaan als voorwaarde voor elke
min of meer volmaakte menselijke
uiting. Wie geen talent heeft voor
wiskunde is rapper als onbevoegde te
achterhalen als wie plastische kunsten
zonder talent bedrijft.
Gestamp en geschreeuw worden nu
tot kunst op zichzelf verklaard en het
moet wel degelijk intimiderend en zo
misleidend overtuigend werken dat
iedere onbevoegde (en het is bekend
dat wij door onbevoegden geregeerd
worden) de rillingen van eerbied of
van snobisme over de rug !open.
Men is bijgevolg in hogere kringen
onbevoegd om zowel de naTeve kitsch
als het intellectueel bedrog te onderkennen.
Dit is nog geen reden om een beeldenstorm te ontketenen en tot het andere

uiterste te gaan — dit zijn pubermanieren; het wordt echter noodzakelijk dat ook bevoegden eens medezeggenschap krijgen.
Kunstonderwijsinstellingen zijn meestal
ateliers voor afbraak van persoonlijkheid.
Een persoonlijkheid moet op een
natuurlijke wijze kunnen groeien zoals
dit bij de grotmens het geval was.
Men moet echter niet iemand willen leren
lezen door hem veel karnemelk te
laten drinken, of leren rekenen door
hem schoenen te laten poetsen, noch
iemand plastische kunsten bijbrengen
door hem marmelade met petroleum
te laten proeven of hem vuilsnisbeltarcheologie op te dringen.
Door het opnemen van onbegaafden in
de scholen (de concurrentie zorgt
daar wel voor) komt men, om tot enig
tentoonstellingsresultaat te geraken,
noodzakelijkerwijze tot het bewandelen
van de gemakkelijkste, veel onkundeverdoezelende weg, nl. de zogenaamde
vooruitstrevende, ook de abstrakte.
Aangetrokken door de astronomisch
snelle vaart van de door officiele
lichamen gesteunde en gelauwerde
kunstmakers, laten de vooralsnog een
beetje geestelijk luie kandidaten, zich in
de werveling van pseudo-intellectualisme
meetollen. Zij maken van hun kunst

Dit zijn produkten uit een Kunstschool, gepleegd door leerlingen die, door middel van onze nationale onbevoegdheid inzake logische
programma's, hun onkunde moeten verbergen achter technieken.

tenslotte een nieuwe sekte, de zoveelste.
Zij zijn tenslotte de proefkonijnen
van niets ontziende vooruitstrevende
Ieraars die allemaal op een andere
manier hun fouten en frustraties op hun
leerlingen overplanten, omdat zij menen
daarmee eindelijk een begin te zullen
maken met een wereldomvattende
nieuwe methode om de mensheid van
haar domme menselijkheid te bevrijden.
Albert Setola

De verontwaardiging van sommige
kunstonderwijzers tegen diegenen
die geen begrip opbrengen voor abnormale kunstuitingen, is te
vergelijken met de gekrenktheid van
sexueel abnormalen die niet
begrijpen dat niet ieder met hun
avances gediend is.

Opvoeden is tot wasdom brengen.
Maar wasdom — afgezien van het
lichamelijk rijpen — komt tot
uiting in de expressie, in hoor- o

zichtbare tekens en symbolen.
Opvoeden kan dus worden omschreven a/s het aankweken van de
mogelijkheden van expressieopvoeden, is kinderen en vo/wassenen leren hoe ze klanken,
voorstellingen, bewegingen, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen
moeten maken. Wie deze dingen
goed kan maken is een goed
opgevoed mens. Hi% is in staat een
goede spreker, musicus of dichter,
een goede schilder of beeldhouwer,
een goede danser of arbeider,
een goede ambachtsman te zijn.
Alle vermogens van denken, logica,
gevoel en intellect zijn bij deze
processen betrokken en geen aspect
van de opvoeding wordt hierbij
verwaarloosd. En bij al deze
processen gaat het om kunst, want
kunst is niets anders dan het op juiste
wijze maken van klanken, beelden
enz. Het doel van de opvoeding
is dus het voortbrengen van
kunstenaars — van mensen die
bedreven zijn in de verschillende
manieren van expressie.
Herbert Read
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Pourquoi enseigner encore la
peinture, puisqu'il n'est point nocessaire au jourd'hui de savoir
quelquechose pour etre quelqu'un ?
A quoi servent les cours d'art,
je vous le demande, sinon a faire
vivre les professeurs ? Qu'on
pensionne donc ceux-ci et qu'on
en parle plus.
Stephane Rey

Een student aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten te
Amsterdam, vertelde na een studentenoproep : Door het vakmatig
werken en door de ervaringen van
docenten en medeleerlingen die ik
hier opdoe, wil ik mijn eigen
richting vinden. /k ben ook in
Antwerpen geweest, daar moest ik
een strijkilzer tekenen, maar het
mocht niet op een strijkijzer lijken,
daar werd bijgezegd wij willen
weten wie je bent. Dat gaat ze
Been donder aan ! Bovendien, wanneer je een strijkijzer opgelegd
krijgt anders te tekenen dan je het
ziet wordt je keuze al voor je
bepaald. Er was hier gisteren een
man die tijdens de discussie riep :
techniek dondert niks, als je iets
voelt doe je automatisch het goede.
Dat kan alleen maar leiden tot
destructie, dat is het enige wat je
goed voelen kan...
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Het nutteloze
Hwi-tse sprak tot Tsjwang-tse:
„Je onderricht stoelt slechts
op het nutteloze."
Tsjwang antwoordde hem:
„Zo je niet waardeert wat nutteloos is,
mag je niet spreken over wat nuttig is.
De aarde bijvoorbeeld is groot on uitgestrekt,
maar van heel de oppervlakte
gebruikt de mens slechts enkele gemeten
waarop hij staat.
Stel je nu voor dat je hem alles ontneemt
wat hij niet gebruikt,
zodat om hem heen een afgrond ontstaat
en hij rechtop blijft staan in de leegte
met als enig houvast nog de aarde onder zijn voeten.
Hoelang zal hij dan
nog gebruik kunnen maken van wat hij
benut?"
Hwi-tse antwoordde:
„Dat zou nergens meer voor dienen."
Tsjwang-tse besloot:
„Wat de absolute noodzaak bewijst
van wat niet nuttig is."
Tsjwang-tse

Chinees filosoof uit de vierde eeuw voor Christus

KUNST EN GEEST

De kunst is ziek een immer actueel thema
De crisis, welke de Westerse mens heden doormaakt, is een metafysische crisis. Er is geen kwalijker illusie, dan zich te verbeelden
dat een of andere sociale of institutionele verbetering in staat zou
zijn een onrust te bezweren, die opstijgt uit de diepte van ons wezen.
Gabriel Marcel
Reeds in de Oudheld
De gedachte van de schadelijkheid der kunst is reeds zeer oud.
De Griekse wijsgeer Plato, die heerlijke bladzijden schreef over de
schoonheid en zelf een der grootste kunstenaars van alle tijden is
geweest, had, zoals men weet, een zeer lage dunk over kunstenaars.
Hij beschouwde hun invloed als beslist sohadelijk voor een geordende staat, waarin wet en rode dienen to heersen, en niet genot,
leugen, ijdele waan en begoocheling, waarop de kunst berust en
die mens en gemeenschap ondermijnen. Homeros, Hesiodos en
alle grote dichters van Griekenland zouden z.i. aan een grondige
zuivering moeten onderworpen worden. Dichters zou men moeten
de slapen omkransen en hen dan vriendelijk maar beslist de staat
uit wijzen; alleen hymnen aan de goden en ter ere van verdienstelijke burgers zouden in een ideale staat nog mogen gemaakt
worden. Zo de muziek enigszins genade vindt, de staatslieden
moeten „er in alle opzicht voor waken dat men goon nieuwigheden
invoert op het stuk van de muziek, tegen de vastgestelde vorm in...
Een nieuwe vorm van muziek invoeren is immers iets waar men
zich moot voor hoeden, als voor een gevaar dat alles bedreigt.
Want... verander lets aan de toonaarden in de muziek, en ge
wijzigt onvermijdelijk de meest fundamentele wetten in de staat."
('De Staat', IV, 424; vert. X. De Win). Hetzelfde wantrouwen, dezelfde vijandigheid als bij Plato zal in de loop van de eeuwen die
Plato van Mao scheiden geregeld terugkeren.
Maar het blijft niet bij een principiele oppositie tegen de kunst
in het algemeen. Vanouds kwam de kunstenaar als mens eveneens bij zijn medemensen in de verdrukking. Al vlug ontstaat het
klassieke, caricaturale beeld van de kunstenaar; Aristoteles zoekt
er eon verklaring voor in het feit .dat de kunstenaar van nature
behoort tot de groep der melankoliekers, die aanleg vertonen
voor depressie, epilepsie, verlamming, letargie, angst e.a. ziekelijke verschijnselen. Zijn meester Plato had reeds gesproken van
de 'goddelijke waanzin van dichters en zieners', wat Seneca later,
waarschijnlijk in meer psychopathologische zin, doet zeggen :
'Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae ('Goon groot
genie zonder een tikje waanzin'). Men moet er wel aan toe voegen
dat Aristoteles ook de wetenschapsmensen en de politici onder de
melankollekers rekent...
Plastische kunstenaars genieten als handarbeiders in de oudheid
weinig achting, enkele uitzonderingen niet to na gesproken,
maar dat vrijwaart hen, althans van de reeds vermelde verdachtmakingen, waaraan diohters, theatermensen en musici bloot staan.
Wat er ook van zij, kunstenaars uit de twintigste eeuw hebben het
treurige 'voorreoht' gehad als eersten stelselmatig en in groten
'getale om hun kunstopvatting zelf • vervolgd to worden. Staatslieden, die ongeveer als Plato dachten over de kunstenaars, hebben
immers slechts in doze eeuw hun opvattingen op grote schaal
kunnen doorzetten. Trouwens, tot in de 19e eeuw maakte het overal
toegepast 'systeem' een kunstrepressie a.h.w. nodeloos, bijvoorbeeld door de afhankelijkheid van de opdrachtgevers en de onmogelijkheid zonder privilegie van de vorst te publiceren. Eenieder
vond het normaal dat de vorst, wegens zijn 'vaderrol', de gemeenschap beschermde; hij deed zulks meestal zonder ergerlijke
preutsheid en met gezond realisme.

Van de renaissance tot de negentiende eeuw
Met de renaissance begon de kunstenaar als individu meer en
meer betekenis te nemen, wat meebrengt dat het 'kunstenaarstype' nog meer gestalte krijgt en een entiteit wordt met een eigen
gelaat in de gemeenschap. Rudolf en Margot Wittkower hebben dit
fenomeen bestudeerd voor de plastische kunstenaars van de 16e,
17e en 18e eeuw, aan de hand van talrijke getuigenissen, anekdoten
en dokumenten, die aantonen hoe de kunstenaar bijna altijd doorgaat voor 'origineel, fantastisch, min of meer getikt, grillig, bizaar,
excentriek, belachelijk en/of asociaal' ('Born under Saturn', 1963;
in Duitse vertaling 'Auszenseiter der Gesellschaft'). Dat hij evenwel gevaarlijk of schadelijk zou zijn in de Platonische zin wordt
niet vaak beweerd. Integendeel, de gemeenschap is geneigd zekere
vrijheden, die men een gewoon mens niet gunt, to laten aan dew
'outsider', wat van de kunstenaar een soort 'outlaw' maakt, maar
dan in de gunstige zin van het woord. Inderdaad, spijt de vele
negatieve eigenschappen, die men de kunstenaars toeschrijft,
bestaat er eon zeer groot respekt voor het kunstenaarschap. Dit
is immers een der verworvenheden van de renaissance; de 'mythe'
van het kunstenaarschap, die velen in 1969 zullen wensen of to
broken, is dan ontstaan.
Wij moeten ons bij de negatieve eigenschappen beperken. Rud. en
M. Wittkower plaatsen Marsilio Ficino aan de oorsprong van het
renaissancebeeld van de kunstenaar. In zijn typisch vijftiendeeuwse
astrologisch-deterministische optiek ziet Marsilio het kunstenaarstemperament als beheerst door de planeet Saturnus. Daarin zou de
ziekelijke aanleg, die reeds Aristoteles aan de kunstenaar toeschreef,
zijn verklaring vinden. Z6 stork was doze conceptie verbreid,
dat kunstenaarsbiografen als Vasari, van Mander e.a. bij voorkeur
alle excentriciteiten, manieen en fobieen van hun helden vermelden
en zelfs aandikken; meer nog, tal van kunstenaars kultiveren bewust
doze 'image' om zichzelf a.h.w. de uiterlijke kentekenen van het
genie to verschaffen. Voor de drie eeuwen, waarover het onderzoek
van de Wittkowers ging, bestaan honderden voorbeelden, die de
ziekelijke aspekten van het kunstenaarschap bevestigen.
Men kan zich nochtans afvragen hoeveel pose er is geweest in de
melancholie van Michelangelo of de eenzaamheid van Leonardo
da Vinci. Cartesius e.a. zullen ertegen protesteren dat men kunstenaars stelselmatig aanleg tot geestelijke afwijking toeschrijft. Een
extreem geval is natuurlijk wel onze Hugo van .der Goes; Gaspar
Ofhuys, de kronist van het Rode Klooster, beschrijft nauwkeurig de
evolutie van zijn geestesziekte. Maar ook Annibale Carraci, Adam
Elsheimer, Francois Duquesnoy, Carlo Dolci, evenals enkele andere
minder belangrijke figuren zijn beslist geestesgestoorden. Er zijn
gevallen van zelfmoord of zelfmoordpoging : Rosso Fiorentino,
Francesco Bassano, Francesco Borromini, Pietro Testa, Marco
Ricci, Emanuel de Witte, Edward Dayes, Francois Le Moyne,
Johannes Wiedewelt e.a.; eigenlijk zijn het er maar een vijftiental
van 1350 tot 1800. Laat dit toe algemene besluiten to trekken ? Wij
geloven het niet.
Wat men in de loop der eeuwen natuurlijk ook meer dan eons aan
kunstenaars toeschreef, was een bijzondere aanleg voor ontucht,
seksuele anarchie, homofilie e.d.m. Men zegt dat Michelangelo,
da Vinci, Rafael zeer speciale redenen hadden om ongehuwd to
blijven. Heel wat schandelijke avonturen staan op naam van
Filippo Lippi, Jacopo della Quercia, Carlo Crivelli, D. Puligo,
Pieter van Laer, Agostino Tassi e.a. De bijnaam 'Sodoma' van
G. Bazzi is betekenisvol. Een aantal kunstenaars zijn voor obsceniteit vervolgd geworden. De asocial aanleg van de kunstenaar zou
er de oorzaak van igeweest zijn dat sommige artiesten zoals Veit
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Stoss, J. Van Loo, P. Muller, Joh. Butzbach, Benvenuto Cellini,
L. Leoni, Caravaggio, 0. Longhi, in feite onder de schurken,
bedriegers of moordenaars moeten gerekend worden. Schuldenmakers, drinkebroers, geldverkwisters zouden niet te tellen zijn
Hans Holbein, Frans Hals, Abr. Janssens, Hercules Segers, Adr.
Brouwer, J. Lievens, Eman. de Witte, Jan Miense Molenaer, Jan
Vermeer en vele anderen. De 'Fiamminghi' zouden op idit gebied in
Italie berucht geweest zijn; de Hollanders rekende men ook bij de
'Fiamminghi' en zij zouden de Vlamingen dikwijls, voor wat het
vrolijke leventje betreft, hebben overtroffen. Maar Guido Reni,
G.B. Castiglione en El Greco evenaarden hen.
Niet weg te denken uit het vanaf de Renaissance traditionele
patroon van het kunstenaarschap zijn : grenzeloze eergierigheid,
uiterste susceptibiliteit en lichtgeraaktheid, legendarische onderlinge afgunst. De biografen weten epische verhalen op te dissen
over intriges en kuiperijen van alle slag, die hieruit voortvloeien;
zij betreffen zo wel de igrootsten als de meest onbeduidenden. Er
waren artiesten, die van hun armoede iets theatraals konden maken,
zoals Schiavone, Filippo Lippi, Mantegna, Darer, Rembrandt;
tervvijl anderen hebzucht en commerciele zin weten te verbinden
met een verblindende praalzucht, zoals Tiziano, Bernini, Rubens,
Teniers, van Dyck, Velasquez, Joshua Reynolds. Maar rijk of arm,
velen gaven aan hun optreden hoe dan ook iets opvallends, door
excentriciteiten in haartooi en kledij en door het breken met de
leefconventies; , dat gebeurde hetzij onbewust, hetzij berekend.
De Wittkowers hebben aangetoond dat men het probleem van de
ziekelijke eigenschappen van de kunstenaar — of aithans van
zijn 'anderszijn' — niet zomaar vanuit een psychologisch of sociologisch apriorisme mag bekijken. Men moat bet als een historisch
probleem zien en de feitelijke oorzaken ervan opsporen. Zij besluiten terecht dat men extravagantie, amoraliteit, neurotiek of rebellie
niet aan het kunstenaarschap zelf moet toeschrijven. Men dient elk
geval afzonderlijk te onderzoeken, het te ontdoen van wat fictie of
pose is, met de , konkrete beroepssituatie rekening houden. Veralgemening is alleszins verkeerd.
De romantiek van de negentiende eeuw heeft zeker de negatieve
aspekten van het kunstenaarsbeeld nog sterker overdreven. Maar
de psychologie treft nog meer schuld; zij heeft zich als onervaren
ervaringswetenschap in diezelfde eeuw op de kunstenaarslevens
geworpen en gaat daar nu nog mede verder. Men denkt aan
Lombardo en Kretschmer en hun simplistische karakterologieen,
maar het zijn vooral de psychoanalisten, die het traditionele idee
over het kunstenaarstemperament hebben ontwikkeld, met dit verschil dat zij hem van een 'melankolieker' tot een 'neurotieker' hebben gemaakt. Freud heeft aldus het werk van Leonardo da Vinci
geanaliseerd en er— als naar gewoonte zijn eigen zielsconflicten
in teruggevonden. Wat wordt er nog steeds in verband met kunstenaars door de hedendaagse psychologen gegoocheld met termen
als 'neurose', 'complexen', 'verdringing', 'schizophrenie', e.a.; sukkelaars als van Gogh, Edv. Munch, Utrillo en Toulouse-Lautrec hebben het van hen erg te verduren gekregen...

Een verwijt dat geregeld van de renaissance tot de negentiende
eeuw gericht wordt tegen de kunst, betreft haar invloed op de maatschappij in het algemeen en moor in het bijzonder op de goede
zeden. Een Erasmus, die uiterst strong is voor kerkelijke en wereldlijke overheden, die door hun slecht voorbeeld de deugd ondermijnen, maakt op dit gebied aan de kunstenaars geen verwijten;
in zijn 'Lof der zotheid' beperkt hij zich bij wat goedmoedige spot
om hun belachelijke ijdelheid. Maar de naturalistische geest, die
door de renaissance gebracht word in de kunst, zou in alle landen
hevige reactie verwekken. Men weet hoe Botticelli's werk onder
invloed van Savonarola een invloed die ook Michelangelo heeft
ondergaan — eon totale omkeer vertoont. Men kent de reacties
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van de contrareformatie, het Calvinisme, het puritanisme, het jansenisme. Vooral op het gebied van het toneel zou de strijd hevig zijn.
Toneelspelers kregen in vele landen geen kerkelijke begrafenis.
Moliere en Racine golden voor corrupt; Racine weigerde ten andere,
nadat hij jansenist was ,geworden, nog voor het toneel te schrijven.
Het calvinistische Geneve verbiedt Voltaire's werken to laten spelen.
Een bekend acteur, Riccoboni, onderlijnt 'le grand bien quo
produirait la suppression entiere du theatre' (1743). Zelfs Corneille
word gezuiverd. Talloze geschriften werden in alle landen voor en
tegen het toneel geschreven, in geheel de achttiende eeuw. Alle
zijn volkomen vergeten, uitgezonderd de gepassioneerde aanvallen
van Jean-Jacques Rousseau.
De 'Lettre a d'Alembert sur les spectacles' (1758) houdt voor dat
toneel volkomen nutteloos is voor de gemeenschap; het is onbekwaam enige verbetering to brengen, maar kan integendeel slechts
de maatschappij verwijfd maken, weelde en luiheid aanmoedigen,
geldzucht on bandeloosheid verspreiden. Doze afvvijzing van het
toneel dient geplaatst to worden in het kader van de kritiek, die
Rousseau acht jaar vroeger gemaakt had van de hole cultuur ('Discours sur les sciences et les arts'). Hij betoogt or dat de kunsten
in het algemeen slechts een schijnbeschaving kunnen brengen, die
sterk afsteekt tegen de deugdzaamheid van de natuurlijke mens. De
kunstenaar kan immers niet weerstaan aan de begeerte van ijdele
glorie en zal daarom de laagste passies van zijn rnedemensen
vleien on de deugd integendeel voor achterlijk en belachelijk uitsohilderen. Rousseau heeft niets kunnen beletten; het geloof in de
vooruitgang en de geest van Voltaire beheersen Europa van 1750
tot 1900. De cultuurpessimisten, die na hem komen, zijn in een
zekere zin zijn voortzetters. Dit pessimisme neemt allerlei vormen
aan; het weerklinkt o.a. bij Kierkegaard in een religieuze kontekst,
bij Nietzsche in zijn tegenstelling van Logos en Bios, bij .Klages
in zijn opvatting van de geest als statische en destructieve kracht;
zelfs het antirationalisme van Marcuse is een uitloper hiervan. Maar
bij Rousseau maakt de kunst de maatschappij slecht, bij Marcuse
is het omgekeerde waar.
Tussen de twee wereldoorlogen
Na wereldoorlog I greep een eigenaardige ontwikkeling plaats in de
kritische houding tegenover de kunstenaar, vooral onder invloed
van de cultuurfilozofie. De klassieke bezwaren blijven gehandhaafd,
maar er is iets volkomen nieuws. In tegenstelling tot de kunst van
het verleden, die voor kerngezond doorgaat, wordt wat men
'moderns' kunst heet beschouwd als fundamenteel ziek; dit ziekzijn van de moderne kunst is een beslissend symptoom van de
dekadentie van de hedendaagse kultuur, waarin de techniek de
bovenhand heeft gekregen.
De aanzet tot doze zware beschuldigingen lag reeds in de vorige
eeuw, bij denkers als Kierkegaard en Nietzsche. Maar het is slechts
omstreeks 1920 dat het Weston uit zijn progressistische illusies
volledig wakker zal geslagen worden, door de heftige aanval tegen
de moderne kultuur en kunst vanwege Oswald Spenglers beruchte
'Untergang des Abendlandes' (I, 1917-18; II, 1922). Wij mogen hier
aan enkele van zijn hoofdideeen herinneren, voor zover zij in dit
overzicht hun plaats hebben.
Er bestaat voor Spengler geen mensheid, wel zijn or mensentypen,
'Seelen'. Als een ziel een afgetekende gestalte krijgt, ontstaat een
kultuur, die daarna achtereenvolgens groei, bloei, en venial kent.
Onze Westerse kultuur, die beantwoordt aan de 'faustisohe Seele',
is gekenmerkt door dynamische openheid, troebele passie, genetische analyse en durvende oorspronkelijkheid. Zij vindt In de
schilderkunst een van haar voornaamste getuigen. Een vergelijking
met de ontwikkeling van andere kulturen doet Spengler besluiten
dat het avondland nu fataal de winter, de ondergangsperiode,
intreedt en van 'Kultur' een 'Zivilisation' wordt. Sedert Wagner,
Manet en Cezanne, produceert de schilderkunst niets dan onmacht

en leugen. Tentoonstellingsgalerijen en concertzalen bieden u
thans slechts wat drukdoende vaklui en rumoerige gekken alleen
voor de markt produceren. De raad van beheer van een naamloze
vennootschap of het ingenieursteam van een outillagefabriek bezit
meer aan verstand, karakter, smaak en kunde dan geheel de
schilderkunst en de muziek van hedendaags Europa. Al het lawaai
om de kunst wil ons doen geloven dat de kunst niet dood is. De
waarheid is, dat we niets meer bezitten dan een onechte muziek,
bestaande uit ingewikkeld gerucht van vele geluidsbronnen, een
valse schilderkunst, tuk op idiote en exotische effecten, een verzonnen beeldhouwkunst die Egypte, Mexico en Assyrie besteelt.
Dit betoog weet Spengler met tal van gegevens te staven, die hun
confirmatie vinden in de aanwezigheid van andere symptomen van
dekadentie.
Spenglers kultuurpessimisme was gesteund op een uitsluitend in
aanmerking nemen van de elementen die het konden bevestigen, en
op het stelselmatig verbuigen van de feiten; daarom kon het de
kritische lezers niet volledig overtuigen. Het werd heftig bestreden
door voorname denkers als Ernst Troeltsch en Christ. Dawson. Bij
de massa sloeg het integendeel in, vooral in Duitsland; de gewone
man, die afwijzend staat tegenover de hedendaagse kunst en
gemakkelijk wat hij niet begrijpt als onzinnig beschouwt, vond er
de bevestiging in van 'wat hij altijd had gedacht'. Anderzijds kreeg
Spengler althans gedeeltelijke bijval vanwege kultuurfilozofen, die,
dikwijls om andere redenen dan hij, de hedendaagse kunst ook
geheel of gedeeltelijk als dekadent beschouwen : een Toynbee, een
Benedetto Croce, een Huizinga, een Berdiaieff, een Maritain.
Ortega y Gasset sprak in dit verband van een ontmenselijkte
kunst, een terugkeer tot de horden ('La deshumanizaciOn del arte',
'La rebelliOn de las masas'). Albert Beguin, Gustave Thibon e.a.
verbonden het hedendaags kunstnihilisme met de ontwaarding
van het religieuze en het morele, dat de hedendaagse beschaving
kenmerkt. Otto Miller beschouwde het bovendien als het fataal
clieptepunt van een mateloos individualisme.
Een zeer scherpe en toch intelligente aanval tegen de kunst van
heden kwam van Wladimir Weidle ('Les abeilles d'Aristee'). Staal
en beton hebben volgens hem de kunst gedood : „L'art d'aujourd'hui nest pas un malade qui attend le medecin, mais un mourant
qui espere en la resurrection. 11 se lOvera de son grabat .dans la
clarte consumante du jour nouveau; sinon it nous faudra l'ensevelir,
et sa glorieuse histoire ne sera plus pour nous qu'une longue oraison funebre." De literatuur is een literatuur geworden van coupures,
montages en decoupages, zoals Ortega y Gasset reeds had opgemerkt. In de plastische kunsten hebben impressionisme, expressionisme, cubisme, surrealisme op een of andere wijze de eeuwige
taak van de kunst verloochend. Dezelfde stijlloosheid heerst in de
muziek. De kunstenaars hebben met veel lawaai gebroken met de
tradities, maar in de plaats ervan hebben zij slechts wat stuntelige
on chaotische probeersels kunnen stellen.
De afwijzing van de cultuurfilozofen bleef niet zonder gevolgen.
Abstracte kunst, cubisme, surrealisme, dadaisme, MERZ-kunst e.a.
verloren hun aantrekkingskracht; zelfs Picasso werd braaf. Maar
de kritische houding tegenover de hedendaagse kunst zou tragische
allures krijgen de dag waarop zij door totalitaire politiestaten als
basis van hun cultuurpolitiek zou gebruikt worden.
Sowjet-Rusland ging het eerst deze weg op. Van het begin of
(1917) had Lenin, gesteund door Maxim Gorki, voor kunst en literatuur het bindend principe van de politieke partijdigheid vooropgesteld. De vrijheid van de kunstenaar was een dekadent burgerlijk
vooroordeel, een gemaskerde afhankelijkheid van het geld. De
proletarische kunst moest een kunst worden niet voor de burger,
maar voor de massa; kunst en literatuur zijn essentiele elementen
van de revolutiemachine (vgl. F. Koetzenetzow 'Lenin en de socialistische kultuur' Informatiebulletin van de USSR-ambassade, Den
Haag, nov. '69). Voorlopig had hij gelukkig andere katten to

geselen. Hij liet een relatieve vrijheid aan de weinige nog niet
uitgeweken kunstenaars; mensen als Chagall en Kandinski hebben
evenwel niet lang thun behouden en hebben op hun beurt
het and verlaten, terwijI Tatlin, Malewich e.a. van het voorplan
verdwenen. Vanaf 1931 werd de moderne kunst door Stalin geleidelijk volledig versmacht, ten gunste van het traditioneel-estetische
socialistisch realisme. Dit werd de enig aanvaarde strekking, de
enige die het mogelijk maakte als kunstenaar te !even in Rusland,
waar de kunstenaar een staatsambtenaar is. Alle hedendaagse
strekkingen werden als dekadent gebrandmerkt en verboden onder
het etiket 'burgerlijk formalisme'. (Marx zelf beschouwde de Griekse
kunst als ide ideale norm.) Onder de vele intellectuelen, die het
slachtoffer werden van de stalinistische zuiveringen, waren talrijke
letterkundigen en kunstenaars. Intemationaal bekende figuren als
Chostakovich, Prokofieff, Meyerhold, Maiakowski, Solzhenitsyn e.a.
werden door Zdanow vervolgd en soms tot zware straffen veroordeeld (Juni Jelagin, 'Taming of the Arts').
Even spektakulair en schrikwekkend was het anti-modernisme
vanwege het nationaal-socialisme. Reeds in 1925 ('Mein Kampf')
ziet Hitler in de hedendaagse kunst „Erzeugnisse einer Ciberhaupt
nicht mehr kiinstlerischen, sondern vielmehr geistigen Entartung
bis zur Geistlosigkeit." Hij heet de moderne kunst „Bolchevismus
der Kunst... die einzig mogliche kulturelle Lebensform and geistige
Auszerung des Bolchevismus iiberhaupt". Verbluffende uitspraak
voor wie denkt aan de fundamentele gelijkaardigheid van de bolchevistische en de nationaal-socialistische stellingnamen tegen de
moderne kunst. Hij voegt eraan toe ,dat dadaisme en cubisme
horen in 'das Narrenhaus'. Enkele jaren later zal de theoreticus
van het nazisme, Alfred Rosenberg, in zijn 'Mythus des 20. Jahrhunderts' Hitlers conceptie verder uitwerken, daarbij gebruik
makend van o.m. volgende lieve woordjes : „Rassenvernichtende
Arbeit... Bastardische Dialektik... Mestizenkunst... geistiger Syphilis... malerisches Infantilismus... Idiotenkunst... lehmig-leichenfarbiges Bastardtum... Atomistik... Spottgeburt des Expressionismus...
lineares Chaos... planmassige jiidische Zersetzungstatigkeit..."
Door de systematische jodenvervolging na de machtsovername
(1933) zijn niet alleen een aantal Joodse letterkundigen en kunstenaars gevlucht of aangehouden, maar de kunsthandel en de kunstkritische apparatuur, die inderdaad grotendeels in Joodse handen
waren en de kosmopolitisch gerichte moderne kunst grote diensten
hadden bewezen, vielen bijna helemaal uit. Het Bauhaus was reeds
in 1932 gesloten. Naeen werd de moderne kunst getroffen door
tentoonstellingsverbod, schilderverbod, en ontruiming (en soms
verbranding) van de 'entartete Kunst' uit de musea (1937). Vele
ook niet-Joodse grote moderne kunstenaars verlieten Duitsland :
Klee, Kandinski, Albers, Schwitters, Hartung, Feininger, Beckmann,
Kokoschka, Heinrich en Th. Mann, Remarque, Wolfskehl. Kirchner
pleegde zelfmoord.
Merkwaardig genoeg : noch de bloed- en bodemkunst die door de
nazis werd opgedrongen, noch het socalistisch-realisme dat door
de Sowjets werd opgedrongen, waren in staat veel grote kunst te
inspireren (met uitzondering misschien voor de muziek, die zich
gemakkelijker aan politisering kan onttrekken).
De naoorlogse kunstverknechting
Voor de sowjet-ideologie betekende Wereldoorlog II alvast een
fantastische overwinning, zodat het socialistisch realisme, ten
koste van de moderne kunst, aanvankelijk althans in vele landen
als de enig toelaatbare kunst gold. Na de Hongaarse revolutie
werden de kommunistische leiders in de Europese satellietlanden
verplicht de teugels minder strak te spannen, wat automatisch de
herleving medebracht van de moderne kunst, die synoniem scheen
van vrijheid. In Rusland zelf was de ontspanning slechts tijdelijk;
zij werd gevolgd door vernieuwde clwangmetodes, waarvan vooral
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de literatuur to lijden kreeg, zodat namen als Pasternak, Daniel,
Gunsburg, Solzhenitsyn, Koesnetzov, Litvinov in de hele wereld
bekendheid kregen. Hun veroordeling was minder een veroordeling
van de moderne kunst zelf dan van een verkeerd geachte politieke
lijn; dat is ook het geval voor de componist Theodorakis in
Griekenland, voor de Spaanse dichter Alvarez en voor een aantal
Hongaarse, Tsjechische en Slovaakse letterkundigen (Sacha Simon,
'La gageure sovietique', 1969).
De voorstelling van de kunstenaar als gevaarlijk element voor
de gemeenschap blijft aldus meer clan ooit aktueel : „Had men er

voordien een paar letterkundigen geexecuteerd, er zou in Budapest
nooit een revolte zijn geweest", zou Kroetschew hebben verklaard.
Maar tevens is ook de voorstelling van de kunstenaar als bruikbaar
instrument voor de politicus nog steeds aan de orde. De kommunistische regimes gebruiken immers de dwang slechts als noodmiddel en verkiezen de individualistische (of zelfs revolutionaire)
vrijheidszin van de kunstenaars 'met suikeren kogels to beschieten'
(Mao) door hen allerlei voorrechten to schenken; daze bezitten voor
velen een onweerstaanbare aanlokkingskracht, ook al rekent men
graag de kunstenaar onder de geboren rebellen.
Het leninistische beginsel van de partijdige en revolutionaire kunst
en literatuur word door Mao-tse-toeng reeds in 1942 met de grootste
nadruk vooropgezet to Yenan, in zijn Toespraken op het Forum over
letterkunde on kunst. Het is zijn blijvende bekommernis geweest,
vanaf de stichting der Chinese Volksrepubliek in 1949, dit beginsel
waar to maken. Bijna alle grote zuiveringen en campagnes betroffen in de eerste plaats de intellectuelen, kunstenaars en. letterkundigen : Campagne voor de controle van de partij op kunst en
literatuur (mei 1951) — Campagne voor de hervorming van de
gedachte (zomer 1951) — Campagne tegen de burgerlijke en idealistische gedachte in de literatuur en de kunst, waarvan de schrijver
Hou-fang als voorstander van de ontpolitisering van de kunst het
symbool word (1955) — Campagne der 100 bloemen, een periode
van bedrieglijke artistieke vrijheid met het doel de 'giftige planten'
to ontmaskeren (1957, bij de dood van Stalin) — Campagne van
de autokritiek (tegen de individualistische, egocentrische, reactionaire intellectuelen, vooral de groep van de romanschrijfster
Ting-lin, 1957) — Campagne voor de socialistische opvoeding der
intellectuelen (1963) — Grote proletarische culturele revolutie
(1966; ingezet door de executie van de letterkundige Wu-han). De
geexecuteerden bij doze on andere zuiveringen — de Mao niet ongunstige biograaf Andre Migot schat ze op 10 tot 14 millioen —
behoren voor een groot procent tot de kringen van intellectuelen,
letterkundigen en kunstenaars.
Om Mao's gedachte to kennen over de kunst, mag men niet refereren naar in het Weston graag geciteerde toespraken gedurende
de campagne der 100 bloemen, die inderdaad van een zekere verdraagzaamheid getuigen, althans wat de vorm betreft. (Het rode
boekje, Utrecht, 1967, no 410). Zijn ware gedachte is dat de
Westerse moderne kunst een typische uiting is van de dekadente
burgerlijke-liberale-kapitalistisch-imperialistische maatschappij; voor
hem zijn de 'art pour l'art'-theorie, het kunstformalisme, het
individualisme van de kunstenaar evenzo verderfelijk en dekadent
en dus meedogenloos uit to roeien, als b.v. mercantilisme, seksuele
perversie of verdovende middelen; zij horen tot dezelfde bourgeoiswereld. Door artistieke Icwaliteit en verfijning to eisen voor de
proletarische kunst blijft hij in de optiek van de traditionele estetiek,
die zowel het socialistisch realisme als de blood- en bodemkunst
kenmerken. Ook hier gaan de dichter Mao en de schilder-architekt
Hitler hand in hand.
De naoorlogse schijn-vrijheid van de kunstenaar
In tegenstelling tot de Oost-Europese landen was voor een aantal
Westerse landen de verplettering van het nationaal-socialisme een
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zegepraal van de moderne kunst. Men is er dan ook steeds verder
gegaan in de aftakeling van de traditionele estetiek, waarbij alle
denkbare en ondenkbare formulas werden geexperimenteerd; deze
lagen vooral op het terrein van de anti-literatuur, de concrete
muziek, het absurd teater on de abstracte kunst. Meer dan eons
keerde men eenvoudig terug tot experimenten van de jaren voor
of na de eerste oorlog, die, zoals het heet, herontdekt on verder
uitgediept werden.
De oppositie was niet belangrijk, althans niet in het begin : „hoe
onbegrijpelijker een kunst, hoe meer zij de burgerlijke waarden
aantast, des to gunstiger was het onthaal vanwege het snobisme
der bourgeoisie" (Th. Maulnier).
Slechts weinige grote stemmen verhieven zich zoals doze van
Gabriel Marcel tegen de kunstsituatie in het Weston. Hij kwam
ervoor uit dat dit alles hem niet aansprak; hij klaagt resoluut het
dwaas snobisme, het charlatanisme en de financiele speculatie
aan, die volgens hem het hole gedoe beheersen; hij weigert
'nieuwheid' als een artistiek waardekriterium to aanvaarden. Het
grote tekort is z.i. de afwezigheid van het religieuze element, dat,
zoals Jacob Burckhardt schreef, de voorwaarde is voor grootheid
in de kunst. Met de marxisten gaat hij akkoord dat er geen kunstvernieuwing en sanering mogelijk is zonder vernieuwing on sanering
van de maatschappij. Meteen toont hij aan dat de tendons om van
de kunst een ersatz voor de godsdienst to maken, een der aberratios van doze tijd is, die de mans ontwaarden ('Debat sur l'art
contemporain').
Vanaf 1955 groeide geleidelijk de weerstand, waarvan Stephane
Rey een typisch voorbeeld is, in een scherp requisitorium, dat
spreekt van 'la proliferation extraordinaire de l'art abstrait par
I'astuce des marchands et la complicite des officials', 'Ia grosse
artillerie publicitaire du commerce international', 'le dedouanement
de l'art abstrait par quelques abbes progressistes au profit de Ia
maffia Internationale', Tart abstrait, providence des rates et des
autodidactes', 'cornichonneries', 'Picasso : la .demesure, le gout de
la destruction, de Ia monstruosite, de Ia bestialite, qui sont typiquement d'origine sexuelle', 'le rachitisme dore de Buffet'. Dat de
abstracte kunst in 1964 zou gevallen zijn als een steen, heet hij
een winstpunt, maar wat de Amerikaanse pop-arters in de plaats
brachten is niets dan 'une glorification infantile de la poubelle'.
(Vingt annees, qui ont change le visage du monde, 1966).
Of de kunst ziek was, in de ogen van dergelijke aanklagers ?
Verwijzen wij ook naar het voor sommigen bijna profetische nummer van '(West-)Vlaanderen', dat reeds in maart 1963 verscheen
onder de titel 'Naar een revival van de figuratieve kunst ?' en
waarin, naast gepassioneerde pleidooien, ook vernietigende veroordelingen vanwege gezagvolle kunstenaars en critici in betrek
king tot de abstracte kunst verzameld werden. Men heeft gezien
vanaf 1964, tegen heug en meug de bonzen van de internationale on nationale kunstkritiek (na de marchands en vOOr de
kunstintendanten) overstapten van een ophemeling der abstractie
naar een ophemeling der zo lang verfoeide 'anekdotische kunst'
(nieuwe figuratie en pop-art). Zij poogden wel hun gelaat to
redden door lofbetuigingen aan het adres van konstruktivistische,
luministische en kinetische werken, die zogezegd de erfgenamen
zijn van de naoorlogse abstractie, maar het heilig vuur zit er blijkbaar niet meer in...
Vooral sedert 1968 schijnt de weerstand wederom groter to worden.
Is het een groeiend- besef van onvoldaanheid om wat plaats van
de abstracte kunst innam ? Galerijen, kunstbladen, tentoonstellingsorganisatoren, weigeren meer en meer to staan achter wat zij
tonen on beweren een loutere dokumentaire on informatieve taak
to willen vervullen. Naar aanleiding van Dokumenta Kassel 1968,
on van een aantal biennalen en triennalen, word vrij algemeen
gesproken van bizarrieen on extravaganties, die wel grappig zijn,
maar meer met kermis dan met kunst to maken hebben. 'Kunst is

dood', 'demystificatie van de moderne kunst' en dergelijke pessimistische en skeptische gezegden zijn niet meer uit de lucht.
En de kunstenaars zelf ? Men , hoort artiesten, die het moe zijn
dingen, waar zij niet meer in geloven, te maken voor collectioneurs,
die er ook niet in geloven, maar spekuleren op de kunstbeurs. Men
hoort acteurs, die het beu zijn absurditeiten a la Beckett, excentriciteiten a la lonesco en obsceniteiten a la Arrabal ten tonele te
brengen voor een karig publiek van gesofistikeerde snobs. Men
hoort letterkundigen, die niet wensen mee te doen met wat men nu
grote literatuur noemt : onsamenhangende frasen naar het model
van een of andere Robbe-Grillet, of in mooie zinnen vermomde
pornografie, die een ongecultiveerde B.O.B.-agent niet kan onderscheiden van snertliteratuur, zonder de hulp van een minister van
Cultuur of een Vereniging voor letterkundigen. Men hoort musici,
die het moe zijn een hemelse extase te moeten voorwenden bij het
aanhoren van geluiden, die zij met de beste wil van de wereld
slechts als primitief lawaai kunnen aanvoelen. Het lijkt wel evident
dat we met een groeiende malaise te maken hebben, die stilaan
opnieuw het formaat van een algemene krisis schijnt te zullen aannemen, waar de hele moderne kunst van het op zijn vrijheid, zijn
intelligentie en zijn cultuur zo fiere Westen in betrokken is.
Betekent zuiks dat men zal terug grijpen naar Spenglers of
Toynbee's grootse theorieen uit de twintiger jaren, die de uitrangering van het avondland voorspelden ? Daar is weinig kans
voor. Harvey Wheeler schrijft (na o.a. Karl Jaspers), dat waar
vroeger kulturen stierven om door een ander te worden vervangen,
dit voor de eerste maal in de geschiedenis niet meer mogelijk is.
Er is z.i. geen sprake meer van verschillende loten of stammen van
de boom der mensheid, die elk op hun beurt tot afzonderlijke
hoogkulturen groeien. Er bestaat niets meer dan een reusachtige
sequoia; er wordt maar eon cultuurtype meer geproduceerd over
de hele mensheid, de moderne mens; er is maar eon kunst, de
kosmopolitische moderne kunst; maar een geschiedenis, deze van
de hele mensheid. (Harvey Wheeler, 'Democracy in a Revolutionary
Era', 1968).
In deze immense mutatie gaat heel wat verloren aan nationale
eigenheden en individuele rijkdom, dat opgeofferd wordt aan een
voortdurend wisselende uniformiteit. Elke artistieke nieuwigheid,
die door de internationale communicatiemedia op de wereldmarkt
gegooid wordt, vindt binnen de twee maanden haar navolging van
San Francisco tot Tokio (en van Zoetenaaie tot Zichen-SussenBolder), maar wordt korte tijd nadien door een andere nieuwigheid
vervangen. Deze universele kunst .kent maar den waardekriterium,
het up-to-date zijn, de nieuwigheid; zij aanvaardt maar een techniek, het van de wetenschap gelmiteerde experiment... En op
gevaar of van voor een verouderd traditionalist beschouwd te
worden, moet de kunstminnaar alles slikken, bewonderen, vereren,
begrijpen. Dat alles moet ook de kunstenaar opvolgen, op straffe
van uitstoting.
Maar als deze analyse in grote trekken juist is, kunnen wij dan nog
spreken van een vrije kunst ? Dat de kommunistische wereld deze
al lang niet meer kent, wist iedereen; zelfs de heftigste verdediger
van het sowjetsysteem kan daar in 1969 geen illusies meer over
hebben. Maar de Westerse kunst ? In de toekomstroman wordt
herhaaldelijk aangetoond hoe in de 'volmaakte' systemen, die de
wetenschap en de techniek ons voorbereidt, er geen spraak is van
vrijheid voor de kunstenaar; maar de knechting ging steeds uit van
het heersende politieke systeem, zoals wij vroeger in ons blad
hebben aangetoond ('De kunstenaar in de toekomstroman', 1956,
blz. 332 vv.; een apart geval is 'Das Glasperlenspiel' van H. HesSe,
dat een uiterst scherpe aanval tegen de kunst van onze 20ste eeuw
bracht). Dat het gevaar zou komen van het vigerende economische
systeem, waaraan de communicatiemedia en de kunstwereld uiteindelijk in het Westen onderworpen zijn, was tot in de laatste
jaren niet zoveel onderlijnd geworden. En toch had reeds in 1931

Karl Jaspers zijn 'Geistige Situation der Zeit' geschreven, waarin
hij duidelijk maakt dat er voor de moderne mens in het industriele
tijdperk geen praktische vrijheid denkbaar is wegens machten, die
in het verborgen werken en die de mens even krachtig aan zich
onderwerpen als de primitieve mens aan kde demonen. Dit thema
was uitvoerig uitgediept geworden o.a. door Gabriel Marcel ('Les
hommes contre l'humain') en Romano Guardini ('Gestalte der
toekomst' e.a.), maar de positie van de kunstenaar in de Westerse
wereld werd over het algemeen niet zo pessimistisch bekeken,
althans wat zijn vrijheid betreft ten opzichte van het heersende
economisch systeem.
De onvrijheid van de Westerse kunstenaar is thans voor iedereen
een evidentie aan het worden. Men vindt in de Hipp:abeweging
zowel als bij de studentencontestanten van mei 1968 te Parijs,
waar zich ook kunstenaars bij aansloten, het protest tegen deze
situatie herhaaldelijk beklemtoond. Zij vertonen enkele eigenaardige parallellen met de surrealistische e.a. reacties van ± 1925.
Zoals toen de volgelingen van H. von Keiserling, schermen ook de
hippies nu met de irrationele Oosterse cultuur en kunst; zoals de
surrealisten in 1925 Stalin uitriepen tot !eider van de avantgarde (0,
zo deden het ook de contestanten van het Parijse Odeon met Mao,
wat even dom is. Tenzij men in acht neemt dat de kritiek niet zozeer
tegen de kunst zelf gericht is, dan tegen de rotte maatschappij,
waaraan zij gebonden is. Het hele kunstgebouw moet met de maatschappij instorten, omdat de kunst is geworden een kunst 'per i
Ricchi' (Venetia), een kunst 'for Sale' (Antwerpen). Eugeen van
Itterbeek herleidde de kunstcontestatie tot een typisch hedendaagse uiting van de algemene drang naar vrijheid en van een
behoefte aan een verhoogde dosis irrationaliteit in onze gedragingen ('Diagnose van een revolutie', in Kultuurleven, oogstseptember '68).
Marcuse
Een artistieke revolte zoekt zich bij voorkeur in te bedden in een
ruimere sociale revolte. Het lag voor de hand dat de artistieke
contestatie zich zou plaatsen in de contekst van de op dat ogenblik aan de orde zijnde sociale contestatie, die zich op Marcuse
beriep.
Marcuse was vdx5r 1967 een op wereldplan weinig bekende bijna
zeventigjarige socioloog. Hij was een naar Amerika uitgeweken
Duitse socioloog en behoorde tot de ethnische minderheidsgroep,
die zich in geen enkel land volledig integreert en (daarom ?) reeds
vele revolutionaire genieen geschonken heeft (Spinoza, Marx,
Freud, Lenin, Trotski, e.a.). Veel belang had hij niet in de ogen
van de meeste van zijn vakgenoten; men verweet hem onwetenschappelijke theorieen te bouwen, uitgaande van een onvolledige
en eenzijdige analyse der feiten, zodat hij zich verloor in utopieen,
die behoren tot het domein van de poezie; bovendien zou hij zich
laten leiden door persoonlijke rancunes. Deze bezwaren zouden
evenmin als de bezwaren tegen Spengler veertig jaar geleden —
het vrij plotse en onvoorzienbare sukses van zijn ideeen niet beletten, inzonderheid bij de nieuw-linkse studenten van West-Berlijn,
waar hij als gastprofessor enkele cursussen had gegeven. Toen
zij op zoek waren naar een ideologie, die zowel antikommunistisch
als antiwesters was en die tevens het geweld tegen elk establishment goedkeurde en aanmoedigde, vonden Dutschke 'en zijn vrienden Marcuse wel geschikt; een andere Duits-Joodse student in de
sociologie Cohn-Bendit (Nanterre) en later alle contesterende studenten ter wereld vonden het Marcusisme ook als op maat geknipt
voor hen. De door Marcuse zo verafschuwde wereldcommunicatiemiddelen maakten van hem tegen wil en dank een vedette en een
bestseller. Zijn eigen studenten in California, bij wie hij uiterst
populair was als vooruitstrevend denker en als sympathieke knul,
hadden zoiets helemaal niet verwacht : 'homey as an old shoe'
zeiden ze van hem.
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De grote Iijnen van Marcuses sociale opvattingen zijn iedereen
voldoende bekend; zij worden dagelijks in allerlei verband te pas
gebracht. Daarom hier alleen wat over zijn houding tegenover de
'hedendaagse kunst, met telkens tussen haakjes enkele elementaire
kritische bedenkingen.
Marcuse gaat uit van het beginsel dat 'kunst essentieel het ideaal
stelt tegen de werkelijkheid, die een werkelijkheid van verdrukking
is; zodat kunst dus uiteraard een protest is tegen de gevestigde
werkelijkheid; zo zij dat niet doet dan is zij pseudokunst. (In feite
is deze visie te eng sociaal-economisch; de kunst is veel meer
dan dat en blijft dus kunst als zij zich buiten het sociaal-economisohe plan beweegt. Bovendien is de werkelijkheid niet uitsluitend
verdrukking.)
Aan de ihedendaagse sowjetkunst verwijt hij dat het socialistisch
realisme de kommunistische werkelijkheid fundamenteel aanvaardt
en zelfs verheerlijkt. Deze werkelijkheid is evenwel nog steeds
onderdrukking, zodat de kommunistische kunst valse kunst is;
trouwens, indien ideaal en werkelijkheid overeen zouden stemmen,
dan zou er geen kunst meer bestaan, zoals Hegel zei (zelfde
eenzijdigheid als hoger vermeld).
Aan de Westerse 'kunst verwijt hij dat zij ingekapseld is door het
industrieel-bureaukratisch systeem : „de markt die gelijkelijk kunst,
anti-kunst en niet-kunst, alle mogelijke met elkaar wedijverende
stijlen, scholen en vormen absorbeert, is een aangenaam vat, een
vriendelijke afgrond, waarin het protest van de kunst tegen de
gevestigde werkelijkheid ten onder gaat". Welnu deze werkelijkheid
is onvrijheid, ingekapselde repressie, onder de mom van demokratie
en tolerantie. (Zelfde eenzijdigheid; zijn ontleding van de Westerse
werkelijkheid is onrechtvaardig; bovendien is in zijn visie alle wetgeving of ordening een repressie, omdat hij er geen rekening mede
houdt dat de mensen elkaar nodig hebben en dus moeten samenwerken, wat zonder ordening en een hoe ook gevestigd gezag niet
mogelijk is, vooral niet in deze tijd van bevolkingsaccumulatie
en -explosie).
Zoals de studenten hebben ook de kunstenaars een marginate
positie in de maatschappij omdat zij niet produktief zijn. (In feite
zijn de kunstenaars niet marginaal; zij behoren wel enigszins tot
het produktieproces als producenten van vrijetijdsbesteding, statusprodukten, levensveraangenamingsmiddelen e.d.; dit is niet hun
meest verhevene teak, maar zij is menselijk en eerbaar; bovendien
behoren zij — in de mate zij een niet-economisohe behoefte van
de mens voldoen — evenzo goed als de geneesheer, de leraar of
de priester tot de dienstensector; welnu, precies de industriele
expansie laat de ontwikkeling van deze sector toe, zodat er,
naast de producenten, hiervoor steeds meer ruimte gemaakt
wordt; elke dag beantwoordt onze maatschappij minder aan het
simplistische schema producenten-consumenten, waarop Marcuses
theorie steunt; Raymond Aron zei van Marcuse : „C'est un homme
de 1925").
De kunstenaar zou, volgens Marcuse, als taak hebben in onze
consumptiemaatschappij een volstrekt negatieve houding aan te
nemen, the Great Refusal, wat zich moet uiten door een revolutionaire en subversieve houding. (Zelfs in de hypothese, die vats is,
dat de Westerse maatschappij een zuivere verdrukkings- en repressiemaatschappij zou zijn, dan zou deze Refusal nog een primaire,
inefficiente, onconstructieve, mensonwaardige houding zijn, hoe
goed bedoeld ook; jets anders is natuurlijk het openen der ogen
en der harten tegenover de tekorten van onze maatschappij, het
samenzoeken, het begeesteren voor meer menselij'kheid, meer
persoonlijke ontplooiing, het 'bevorderen van de geest van zelfstandigheid en kritiek tegenover de massamedia en de bureaucratie; in die zin zou elke kunstenaar naar echte zelfstandigheid
en persoonlijkheid dienen te streven; dat Iigt overigens in onze
Westerse traditie van het kunstenaarschap).
Wij hebben hier de gelegenheid niet om een gedetailleerd exposé
en een gedetailleerde kritiek van Marcuses ideeen te ontwikkelen.
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Dat Iaat ons toe zijn Hegellaans-Mancistisch-Freudiaans-Existentialistische poespastaal en -terminologie ter zijde te laten, waarmede thans zo graag geschermd wordt. Het volstaat bovendien
om het onzinnige aan te tonen van het Marcusetje-spelen in eigen
klein milieu. Ook kunnen wij hier niet ingaan op een nog fundamenteler vraag : de geluksopvatting. Marcuse begrijpt het geluk
in sterk Freudiaanse zin, wat even eng en materialistisch is als de
kapitalistische en marxistische visies, die het geluk stellen in het
economische, het geld, de welvaartsmaatschappij. Met Freud, evenmin als met Marx of Adam Smith, is een echt menselijk-gelukkige
mensheid mogelijk; alle drie blijven uni-dimensionaal materialistisch; alle drie bieden ze ons een ontmenselijkt geluksideaal. Dit
aan te tonen is misschien een taak voor het christelijk kunstenaarschap.
Perspectieven voor de hedendaagse kunst
Over het onderwerp dat hier behandeld werd, zijn vele boeken te
schrijven. Schrijver dezes is meer dan wie ook bewust van het
uiterst sumiere karakter van een synthetisch artikel als dit.
Maar spijt de onvermijdelijke oppervlakkigheid menen wij toch te
hebben aangetoond dat de kritiek 'de kunst is ziek' een kritiek van
alle tijden is, evenzogoed als de kritiek 'de maatschappij is ziek'.
Wij zouden zeggen : de kunstenaar doet zijn best, zijn werk is
niet volmaakt, hij is kind van zijn tijd en draagt er de goede en
kwade kanten van. Maar eenzijdig beklemtonen van de fouten is
dodelijk voor de kunst, zoals voor welke menselijke activiteit ook.
De kunst is noch zo ziek als sommigen beweren, noch zo gezond
als anderen hopen. Wij moeten dus de kritiek tegen de kunst
relativeren en er over waken zoals het gekende cliché zegt, 'het
kind niet met het badwater weg te gooien'. Banaal besluit van
gezond verstand. De grote vraag is : wat zal de toekomst van de
kunst zijn ?
Het is o.i. een grove vergissing een alibi voor tekorten van de kunst
te zoeken in niet-artistieke factoren (de maatschappij, het establishment, het mercantilisme, de techniek e.d.). De kunstevolutie zelf
van de laatste zeventig jaren kan ons dit verduidelijken. Enkele
onloochenbare feiten dringen zich op :
1. De kunst kende, in en door de consumptiemaatschappij, kwantitatief een ongehoorde ontwikkeling. Millioenen kunstafnemers —
i.p.v. de enkele duizenden van vorige eeuwen — verwekken vele
duizenden 'kunstproducenten'. Maar kwantitatieve groei wordt betaald door kwalitatieve aohteruitgang onder allerlei vormen. Bovendien moest een tegenstelling ontstaan tussen kunst voor de
massa (kitsch ?) en kunst voor een elite (snobisme ?).
2. Het prestige van de kunst der vroegere eeuwen overtreft over
het algemeen ver dit van de hedendaagse; tussen Rembrandt en
Picasso of Beethoven en Webern is ,geen vergelijking zelf mogelijk,
wat hun prestige betreft. Nochtans is het een absolute regel voor
hedendaagse kunstenaars en critici dat, wie stijlen van vorige
eeuwen imiteert, veroordeeld is tot minderwaardig werk. Deze
stijlen
ongeacht hun prestige — zijn dus museumstijlen, necrostijlen, neostijlen, dode stijlen. Dit is natuurlijk niet even waar voor
alle kunsten.
3. Men kan aan het geheel der hedendaagse kunst slechts een
algemeen geldend kenmerk toeschrijven : zij is anti-traditioneel.
Hoe immers nog een estetiek gebruiken, die bij de hedendaagse
mentaliteit niet meer past : „On or about December 1910 human
character changed" schreef Virginia Woolf. Het verlaten van begane
paden is nuttig als er nog te ontginnen domeinen bestaan.
Maar is anti-traditionalisme-zonder-meer geen te smalle basis om
er veel grote kunst op te bouwen ? Was een zo volkomen breuk
met het verleden en de geschiedenis wel gewettigd ? Heeft de

kunstenaar zich niet laten biologeren door de fantastische explosie
van wetenschap en techniek, waarvoor 'experimenteren' de toverformule was : „Les recherches seules sont valables", zei Cezanne.
Wat waar was voor de wetenschap met haar arm verleden, is
mogelijks niet waar voor de kunst met haar rijk verleden : The
old reality has not been replaced by something equally substantial,
accessible and satisfying. It has been replaced by a question in
many instances, and by a negation in others" (Roy Mc Mullen).
Ten andere wordt 'anti-traditionalisme' niet op zijn beurt een
traditie ?

commentee par l'ensemble de la critique — qu'on timagine mal que
cet art puisse survivre bien Iongtemps, sans un changement radical.
La solution qui vient a ('esprit de beaucoup est simple : ce changement est impossible, l'art romanesque est en train de mourir.
L'histoire dira, dans quelques ,dixaines d'annees, si les divers
sursauts que l'on enregistre sont des signes de l'agonie ou du
renouveau." (A. Robbe-Grillet).
Voor het toneel hebben spektakels zoals 'Hair' of 'Paradise now'
de bevestiging gebracht van dezelfde gedachte, die reeds herhaaldelijk vroeger was uitgesproken.

4. Het anti-traditionalisme ontwikkelde in elke kunsttak een reeks
ondergeschikte 'anti's', waaruit telkens krampachtige procedes en
stijlvormen ontstonden, die thans een onontwarbaar net van ondertinge contradicties vormen. Dit voerde in vele gevallen tot een
soort 'desincarnatie' van de kunst, een vervreemding ten opzichte
van de mens, een ontmenselijking van de kunst. (AI is dit resultaat
ontnuchterend, toch is het geestelijk avontuur van de hedendaagse
kunst een begeesterende tocht geweest, die het beleven overwaard was.)
Men kan b.v. de muzikale evolutie weergeven door op te sommen
welke elementen naeen werden verworpen : consonantie, harmoniek, structuur, tonaliteit, instrumentatie, toonladder, tot men kwam
tot een verrnenging van reele of elektronische geruchten, am tenslotte de componist zelf uit te schakelen (computer-muziek). De
moderne poezie herleidde zich tot allerlei vormen van anti-podzie
en anti-proza, met aan het ene extreem de volstrekte vulgariteit en
trivialiteit, aan het andere de absolute zin-loosheid. Het moderne
toneel bracht geleidelijk de uitschakeling door de regisseur van de
persoonlijkheid van auteur (lonesco) en van acteur (Brecht). De
moderne schilderkunst bracht de afbraak van de Renaissancistische
kunstopvattingen, welke kunstwerk en werkelijkheid intiem aan
elkaar verbonden; dit gebeurde door abstrahering, door primitivisme (vb. naTeve kunst, pop) en door quidditisme (herleiding van
het kunstwerk tot verf, vlak, materiaal). De moderne beeldhouwkunst bracht de vernietiging van ,het beeld, speciaal dit van de
mens, en loopt uit op de anti-statue in verroest ijzer, het losse
spel met .dingen (mobiles en machines) of de refficatie (het verheffen van waardeloze dingen en menselijke afval tot (anti)-kunstobjekt). De held van de moderne roman werd de anti-held (de
misdadiger, de 'rate', de gek, de geperverteerde, de dronkelap, de
mismaakte) of het verhaal zelf wordt verworpen door onsamenhangendheid in tijd, plaats en personages, of het vervalt in schaamteloosheid, rauwheid, pornografie, platte boertigheid. Men ziet
duidelijk hoe elk dezer kunsten op ontmenselijking uitloopt, een
ontmenselijking, die de laatste stap is van het anti-traditionalisme.

Zijn er alternatieven ?
Een aan het nulpunt geraakte kunst kan misschien pogen haar
eigen uitgestorven gebied te verlaten. Zo nam Robbe-Grillet zijn
toevlucht tot het filmisch schrijven. Zo vluchtten schilders naar de
keramiek of naar de tri- of de multi-dimensionale kunst; of zij proberen het met de muziek, of het gebaar, of de happening, of de
architectuur, of zelfs met techniek en wetenschap (luministische,
kinetische en elektronische kunst, photopainting e.a.). In dit verband spreekt men soms van 'integratie der kunsten'; om het nog
ruimer te stellen roept men het leven zelf tot kunstwerk uit of
verplaatst men het kunstwerk in het leven. Is dit een uitkomst, of
uitstel van executie ?
Dan maar een Revival van de traditionele estetieken van onze
Westerse kunsten onder de vorm van eclectisme ? De resultaten
zouden waarschijnlijk weinig begeesterend zijn : men heeft het
genoegzaam ondervonden in de negentiende eeuw.
Of een Revival van de kunststijlen van andere kulturen ? Dat werd
door de moderne kunstenaars reeds op grote schaal gedaan, want
het was een van de vormen van het protest tegen de Westerse
traditie; die weiden zijn reeds afgegraasd.
Of zal de postindustriele maatschappij van morgen, met haar
onverzadigbare behoeften aan levensstijlwaarden, vrijetijdsbesteding, entertainment en ludische activiteiten, een !outer op de grote
massa berekende ‘artistieke overproduktie veroorzaken, waardoor
alle hogere individuele creativiteit zal verloren gaan ?
Of zullen de vermoeide technici van de toekomst zich tevreden
stellen met het genieten van de grote kunstwerken van het verleden, omdat de menselijke creativiteit opgedroogd is en het mensdom voor goad de illusie verloren heeft, dat er nog lets groots op
het gebied van de kunst kan geschapen worden ?
'Vlaanderen' zal het probleem voorleggen aan een aantal kunstenaars en denkers en U hun antwoorden brengen in een volgend
nummer dat zal gewijd zijn aan de toekomstperspectieven van de
kunst.
Dr. Albert Smeets

5. In verscheidene kunsten groeit het besef tdat ihet anti-traditionalisme uitgeput is : alles is geexperimenteerd, er is niets nieuws
meer te vinden.
In de schilderkunst is dit besef misschien het sterkst. MirO verklaarde in 1965 dat de schilder, zoals wij hem heden kennen, reeds
een figuur is, die tot de geschiedenis behoort : er zullen weldra
geen schilders meer zijn. Maar reeds veel vroeger sprak Marcel
Duchamp in dezelfde zin; zijn anti-kunst was spot om een kunst,
die .geen zin meer had; hij hield er overigens mee op. Herhaaldelijk
spraken critici van 'post-historische' schilderkunst, omdat zij het
eind van haar evolutie zou bereikt hebben. Het is niet te verwonderen dat de schilderkunst het eerst tekenen van onmacht
vertoond heeft. Zij had steeds aan de voorhoede gevochten van
het anti-traditionalisme; bovendien is het terrein van de mogelijkheden In de schilderkunst beperkter, zodat men vlug rond is.
Ook in de literatuur wordt lets dergelijks soms geaffirmeerd. 'Tout
est dit' is een gemeenplaats geworden. Vooral de actuele experimenten om de literatuur te vernieuwen vervelen stilaan iedereen :
„Devant l'art actuel la lassitude est si grande — enregistree et
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'Iaat de elektronische toekomst van de , mens geen plaats meer
voor de kunst, zoals wij ze steeds hebben gekend Het is slechts
een greep uit zovele vragen. Het corpus van deze aflevering leert
de lezer hierover meer. Het buitenlands actueel brengt vragen op,
die bij de probleemstelling aansluiten.
A. D.

WESTKUST U.S.A.
Het Van Abbe Museum van Eindhoven brengt tot 4 januari een
tentoonstelling 'de kunst aan de U.S.A.-Westkust'. Deze manifestatie sluit aan bij het uitgebreid overzicht van de Amerikaanse
kuns in dit nummer. De samenstellers van de tentoonstelling, die
ook naar Dortmund en Bern gaat en alzo haar belangrijkheid bewijst, zijn van oordeel dat in de 70er jaren de Westkust van groot
belang zat zijn in de kunstontwikkeling.
De nieuwe Amerikaanse kunst iheeft zich na de oorlog vooral aan
de Oostkust ontwikkeld met New York als centrum. Van Los
Angeles ging geen vernieuwing uit. Het kunstleven was er conservatief. Toen Kienholz er in 1956 de Now galerij opende, was dit
de eerste galerij van vooruitstrevende kunst in de ganse omgeving.
In San Francisco bestond een zeker kunstleven rond de California
school of fine arts, die echter een beetje geIsoleerd was. De musea
en de galerieen hadden geen belangstelling voor moderne kunst.
Deze interesse is pas in de laatste jaren gekomen.
De komst van Clyfford Still en Mark Rothko, die op het einde der
40er jaren uitgenodigd werden als lesgever, is het begin van een
renouveau geweest. De schilders van de oudere generatie zijn
ongetwijfeld veel verschuldigd aan Clyfford Still. Tot hen behoren
Diebenkorn, Lobdell en Hassel Smith. Zij hebben de doorbraak
gebracht, waarna de jongere generatie tot ontplooiing kwam, die
aan de keramiekkunst een ongekende sensibiliteit verleende en
bewees dat met klei zoveel meer te doen is, dan de traditionele
vormen veronderstellen (Peter Voulkos, J. Mason, Kenneth Price);
op de tweede plaats bracht deze generatie een groep assemblagekunstenaars (Edw. Kienholz, Bruce Conner en William T. Wiley).
De jongste generatie is echter helemaal anders, zij hebben om zo
te zeggen de schilderkunst los gelaten. Ze werken met nieuwe,
hedendaagse materialen (vezelglas, licht, neonbuizen, enz.); het
zijn de kunstenaars van de new-media (Larry Bell, Craig Kauffman,
John Mc Cracken, Bruce Nauman). Zij, die het eigenlijke schilderen
trouw bleven, zijn overgestapt op de pop image (Billy Al Bengston,
Wayne Thiebaud, Edward Brescha). De scheidingslijn tussen de
volwassenen en de jongste generatie loopt rond 1962-63. In de
laatste jaren is het centrum ook verplaatst van San Francisco naar
Los Angeles, de enorme stad met haar schreeuwerige en huizengrote reclameborden (omdat er geen voetgangers en alleen automobilisten zijn). De reclame laat trouwens voelbaar zijn invloed na
in de pop image van de Westkust. De Oostkust heeft, vertrekkend
van het abstract expressionisme, de ganse kunstrevolutie beheerst
die in verschillende richtingen is uit elkaar gevallen (action painting, chromatische abstractie, colorfield, pop-art). Zal voor de
volgende jaren de Westkust een nieuw geluid brengen ?
A. D.

MODERNE AMERIKAANSE KUNST TE BRUSSEL
In het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel werd een tentoonstelling van Amerikaanse kunst ingericht, onder twee titels met
twee verschillende catalogi : 'Gaan en keren van het beeld in de
Amerikaanse schilderkunst na 1945' en 'Nieuwe Amerikaanse Figu-

ratie'. Bij ons weten is het sinds 1958 geleden dat in Brussel een
overzicht van moderne Amerikaanse kunst werd gegeven. Nochtans
is de Amerikaanse kunst tegenwoordig 'in'. Op de Documenta IV
to 'Kassel overheersten de Amerikanen. In de vooruitstrevende
musea van Nederland is er bijna altijd een Amerikaanse tentoonstelling permanent aanwezig. Be!gib' volgt de isolatiehouding van
Frankrijk, dat buiten de Parijse school liever geen kunst kent.
In Be!gib' werd geen ernstige tentoonstelling van minimal art
ingericht noch een werkelijk representatief overzicht van de kunstlichtkunst groep, waarbij met het medium licht wordt gewerkt
(licht dat door gewone commerciele TL-buizen wordt voortgebracht).
Ook de Amerikaanse of Engelse pop-art kwam onvoldoende tot
uitdrukking. Het te vroeg verdwenen Hessenhuis to Antwerpen heeft
baanbrekend werk verricht, (maw kreeg onvoldoende steun. Gelukkig is er nu de vereniging 'Vrienden van het Museum voor Hedendaagse Kunst' te Gent om iets van de grote achterstand in de
Belgische kunstwereld to overbruggen.
In de korte inleiding van de catalogus schrijft de h. De Lulle van
de Belgische dienst kunstpropaganda dat 'het de eerste maal is
dat, aan de hand van een zo representatief als samenhangend
geheel, het Belgisch publiek geconfronteerd wordt met een zo
volledig beeld van de Amerikaanse kunst van heden'. Hierbij
kunnen we alleen betreuren dat we pas nu een beeld krijgen van
een kunstrichting, die reeds dertig jaar bezig is en een Internationale uitstraling geniet. Daarenboven is het geheel toch niet
zo representatief, want o.a. de minimal art ontbreekt met Carl
Andre, Ronald Bladen, Robert Grosvenor, Sol Le Witt, Tony Smith,
Michael Steiner, evenals de uitgesproken pop- en assemblagekunst met figuren als Claes Oldenburg, Edw. Kienholz e.a.
In de twee catalogi ontbreekt trouwens de noodzakelijke inleiding
om de Belgen, die 'voor de eerste maal' een representatief overzicht te zien krijgen, wegwijs to maken in een evolutie van dertig
jaar.
Vooral na het einde van de tweede wereldoorlog heeft zich in de
Amerikaanse kunst een evolutie en een stormachtige ontwikkeling
voorgedaan, in een ritme en in denkopvattingen, waaraan men in
Europa veel !anger laboreert. Men heeft gesproken van the
New York School, van the New American painting, van de American
Action Painting, enz. maar niets van deze indeling tdekt het geheel.
Kan trouwens het geheel niet dekken, omdat de benaming school
of groep een zekere homogeniteit veronderstelt, die in de moderne
Amerikaanse kunst ver te zoeken is. lnderdaad, de persoonlijkheden vallen meer op dan de mogelijke samenhang.
In sommige werken kan men existentialistische echo's ontdekken
en, al is het waar dat enkele kunstenaars door de Zen filosofie
werden bekoord, dan mag men toch stellen dat het existentialisme
en Zen van geen grote betekenis zijn geweest. Het surrealisme
heeft, althans in de beginperiode, wel invloed uitgeoefend. Vooral
Massons theorie over het automatisme en Andre Bretons doctrine
'pur automatisme psychique sans le moindre contrOle exerce par
la raison et en dehors de toute preoccupation esthetique et
morale' vonden gehoor bij de jonge Amerikanen. Maar de sterkste
impuls was de afweerhouding en een reactie tegen de te overwegende Europese invloed op de Amerikaanse kunst. Rond de
jaren 1928-30 was de z.g. American Scene School, die het land,
de stad en het yolk van Amerika voor de kunst als het ware herontdekte, tot stand gekomen. Maar de Europese invloed, de Europese kunststromingen bleven domineren. In 1940 wensten de jonge
Amerikanen kordaat met deze Europese voogdij to breken. In
1942 vonden ze een sterke steun bij Peggy Guggenheim, die een
kunsthandel opende, met de bedoeling de vooruitstrevende en
opstandige Amerikanen te steunen.
Baziotes, Motherwell, Pollock, Rothko, Still, Gorky e.a. hebben
hieraan veel te danken. De grote stoot was toen gegeven en de
doorbraak begon.
Gorky was sinds lang een gekend schilder zonder eigen gelaat,
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maar in 1943 had zijn persoonlijkheid zich geaffirmeerd. Pollock
en Baziotes (beiden in 1912 geboren) traden in 1942-43 in het
zoeklicht. Rothko, Still en Gottlieb eveneens. Stamos, twintig jaar
jonger, hield zijn eerste tentoonstelling. Tomlin, die naar de vijftig
ging, Guston, die in de realistische stijl een succesrijk schilder
was, Kline, Brooks en Newman op middelbare leeftijd, ze sloegen
alien het roer om en sloten aan bij de nieuwe richting, waarin
Hartigan en Francis, beiden nog student, reeds bedrijvig waren.
Enkele jaren later zou ook de Kooning (1948) officieel tot de
beweging toetreden en dat was de kroon op het werk, want men
had veel tegenwerking, zowel van de kant van artisten als van
het publiek moeten overwinnen. Peggy Guggenheim keerde in 1947
terug naar Europa, maar toen stonden verschillertde galerijen
klaar om haar taak over te nemen o.a. Betty Parsons, Charles
Egan, Sam Kootz, terwijl een pleiade kunstcritici, leraars, ,museumdirecties en grote verzamelaars zich enthousiast inspanden voor
het succes van de z.g. avant-garde.
De ganse beweging ging door under de naam van abstract
expressionisme. Maar de Amerikaanse kunstenaars weerden zich
tegen de term abstract als doctrinair begrip en verwierpen met
kracht iedere verwantschap met het Duits expressionisme, dat
toenmaals, verlost van de vervloeking door het nationaal-socialisme,
brede bekendheid en waardering vond.
In 1952 werd een nieuwe naam, die ook een bepaalde richting
aanduidde, gevonden, namelijk 'action painting'. De kunstcriticus
Harold Rosenberg gebruikte het woord voor de eerste maal in een
artikel (American Action Painters) verschenen in Art News, vol.
51-1952. Het accent kwam te liggen op de fysische daad van het
manuele schilderen, op de creatieve schildersdaad.
De breuk met de Europese kunst was toen volledig. Verscheidene
verschilpunten werden voor iedereen, ook voor de leek, zichtbaar.
De afmetingen van de Amerikaanse kunstwerken werden steeds
groter. Nu is de grootte van het formaat geen wezenlijk verschil,
want ook Rubens heeft immense doeken geschilderd. Maar
wanneer de Europese schilder overging naar het grote formaat,
dan was zulks op aanwijzing van de opdrachtgever of van de
ruimte waarvoor zijn idoek bestemd was. Dit was niet het geval
met de Amerikaanse schilders. Integendeel, in de tijd dat alles
naar kleinere schaal werd overgebracht, gingen ze over tot steeds
groter formaten. Uit innerlijke aandrang. Ze ihadden trouwens ook
een andere optiek op het schilderij, ,dat niet meer een afbeelding
was om te maken en naar te kijken. Kunstenaar en toeschouwer
zouden als het ware 'in' het schilderij moeten opgenomen worden.
Pollock heeft het bewust uitgedrukt, toen hij zegde niet aan de
behoefte te kunnen weerstaan om ook tijdens het schilderen zich
'in' het schilderij te voelen. Daarom legde hij het doek op de
grond, begon er terzelfdertijd fangs alle zijden aan, liep er voortdurend om heen, enz. Andere schilders kwamen, gedreven door
andere motieven, tot het grate formaat, o.a. Newman wegens de
sterkere uitdrukking van het ,grote colorfield. Maar hoe dan ook,
het formaat had lets te maken met een nieuw inzicht zodat, los van
de action painting, James Rosenquist er in 1965 toe kwam om een
28 m. lang schilderij te maken, zijnde de voorstelling van een
F III straalvliegtuig, welk schilderij op verschillende plaatsen onderbroken werd door environments.
In dezelfde denkrichting moet ook de afwezigheid van het relief
gezien worden. De schilder streeft er naar om ruimtelijke werking
en kleurenrijkdom, die aan de werkelijkheid kan herinneren, te
weren ten voordele van de kleurrealiteit van het doek zelf. Daarenboven schijnt hij weinig waardering op te brengen voor de
plastische waarden, die tot dan de kunst hebben beheerst. Het
schilderproces zelf wordt het voornaamste expressiemiddel. Vandaar dan ook het tamelijk persoonlijk karakter van iedere kunstenaar binnen het brede kader van de moderne Amerikaanse kunst.
Naast het formaat onderscheiden de Amerikanen zich door hun
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kleurgebruik van de Europese kunstenaars. Ingevolge eeuwenlange
traditie, opleiding en worming wendt de Europese schilder de
kleuren aan volgens de geijkte waarde van iedere kleur en haar
hoedanigheden, die — in het geheel van het doek — op elkaar
afgestemd worden. Alzo droeg de kleur bij tot de ruimtelijkheid en
de opbouw van het doek. Daarvoor werd de kleur trouwens doelbewust aangewend.
Sind 1940 begonnen de Amerikanen echter de kleuren naast elkaar
te zetten, ook kleuren van gelijke waarden. De kleur was geen
middel meer om een schilderij of een perspectief op te bouwen,
maar doel op zich zelf. De kleur zou voortaan het karakter en
zelfs de vorm van het schilderij bepalen. De kleur is de realiteit,
het bestaansrecht van het doek zelf. Terzelfder tijd kwam men ook
tot het gebruik van grote kleurvelden en werd het doek niet meer.
de tdrager van het schilderij, maar van kleur, van het color field.
De aanwending en de opvatting over het gebruik van de kleur
bracht trouwens twee stromingen aan het Wit, die zich vanaf het
begin aftekenden. Enerzijds kart men Pollock als de !eider van
een groep zien, hij gebruikt de kleur op een bijna willekeurige
wijze zonder verstandelijke controle, terwijI Barnett Newman en
Ad Reinhardt alleen de zuivere, eigen zeggingskracht van de
kleuren erkennen die in zeer precies en wel-omlijnde vlakken of
color fields ingesloten werden.
Wat de inhoud en de boodschap van de moderne Amerikaanse
kunstwerken betreft, moet men constateren dat dit werk vaak een
gesloten karakter heeft, weinig geneigd tot communicatie met de
toeschouwer, die niet alleen 'in' het schilderij moet komen, zoals
de maker ook 'in' het schilderij was toen hij het creerde, maar
zich ook moet lenen om het eigen karakter van het schilderij op
zich zelf te aanvaarden. De action painter heeft immers zijn
gevoelens in het werk overgebracht, los van alle esthetische en
morele 'banden, zonder enige controle van de geest, alleen
gelovend in een psychisch automatisme. Meer nog, hij heeft soms
veel aan het toeval zelf over gelaten sinds Pollock de 'druptechniek' toepaste d.w.z. verf liet neerdruppen en uiteenspatten
op een op ide vloer liggend doek. Het is dus normaal dat de
werken van de Amerikaanse schilders ons vaak meer moeten
suggereren, ,dan dat er leesbaar in hun oeuvre te zien is. Maar
men kan niet ontkennen dat ze erin geslaagd zijn hun wereld, hun
visie en de gamma van hun gevoelens tot uiting te brengen in een
nieuwe kunst met een nieuwe ruimtelijkheid, een nieuw gebruik
van de kleurenwaardeschaal, nieuwe opvattingen over de compositie, een nieuw inzicht in het schilderij in se en zelfs met els
stelregel een regelrecht afwijzen van de regels van de schone
kunsten.
Tot 'dear een !Melding over het ontstaan, de oorsprong en de
karakteristieken van de moderne Amerikaanse kunst, die zich na
de tweede wereldoorlog tot een internationale kunststroming van
grate betekenis ontpopte. In de tweede helft van de vijftiger jaren
begonnen zich in het kader van deze kunst drie stromingen of te
tekenen : the new abstraction en the new figuration en als onderdeel van de new figuration, de pop-art.
Aan de basis van de new abstraction liggen Clyfford Still en Barnett
Newman. Ze steigerden toenmaals tegen de exuberante schildersstill, die aan de expressionistische abstracten eigen was. Ze legden
de basis voor een stroming, die Clemens Greenberg de 'post
painterly abstraction' noemde en soms als de geometrische abstracte kunst wordt voorgesteld, maar dit begrip is te eng voor
bet geheel van nieuwe stroming.
De schilders van deze groep trachtten met uiterst beperkte
middelen een compositie op te bouwen. Ze gingen verder dan
Mondriaan, die nog aan iedere lijn of vlak een functie in het
geheel van de compositie toedacht. Men heeft andere namen voor
deze still gevonden zoals 'Hard Edge' of 'Cool Art', tot in 1963 de
titel van de tentoonstelling, ingericht in het Jewish Museum in
New York, wellicht de grootste gemene defer van de stroming
,

dekte met het onpersoonlijke 'New Abstraction'. Tot die brede
richting mogen gerekend worden o.a. Joseph Albers, Barnett
Newman, Clyfford Still, Morris Louis, Kenneth Noland, Frank Stella.
Hun werk is gekenmerkt door een strenge geometrische compositie, sobere middelen, niet-ingeraamde doeken, naast elkaar liggende kleurwaarden en de opvatting dat het doek een wezenlijk
bestanddeel van de ruimte uitmaakt.
Los van deze stroming en in zekere zin eraan tegengesteld, ontwikkelde zich de new figuration toen het publiek en een deel van
de kunstcritici van de abstracte kunst verzadigd geraakten. Ze
vroegen opnieuw naar de uitbeelding van de imens. Zo ontstond
de nieuwe figuratie, die in zijn laatste jaren steeds koeler en zakelijker is geworden dan de eerste stoot tegen de expressionistische
abstractie, die rond 1955 haar hoogtepunt had bereikt en niet meer
verder kon. De eerste reactie was nog doordrongen met een onderstroom van deze expressionistische abstractie en bezat nog een
zekere existentialistische geladenheid. De tentoonstelling 'New
Images of Man' ingericht in het Museum of Modern Art te NewYork (1959) was daarvan een getuigenis, ze werd dan ook onmiddellijk aangevochten door de zakelijke en onpersoonlijke Popart als sterkste stoottroep van de nieuwe figuratie. De term Pop-art
werd voor de eerste maal in 1957 door de Engelse criticus
Lawrence Alloway gebruikt. Pop kan betekenen een sterke knal of
de afkorting van popular. De beide betekenissen hadden zin.
De nieuwe figuratieve kunst met de onderstroom van neo-dada
en pop-art, is dan sinds medio van de vijftiger jaren steeds verder
tot ontwikkeling gekomen. Haar karakter is een koele zakelijkheid;
een anti-metafysische ingesteidheid, een onpersoonlijke en ongeinteresseerde afbeelding van de mens, een sexualiteit zonder erotiek, techniek zonder ideologische inhoud, emotie zonder gevoelen.
In zekere zin is dus in de diepste ondergrond een overeenkomst
te ontdekken met de new abstraction, die eveneens uit de expressionistische abstractie is gekomen en eveneens koel, zakelijk
en onpersoonlijk is.
In die nieuwe figuratie kunnen bij sommige kunstenaars enkele
karakteristieken minder geaccentueerd zijn, soms kan zelfs een
humane toon in het onpersoonlijke te herkennen zijn (Frank
Gallo); in de eigenlijke Pop-art triomfeert echter de banaliteit. In
wezen is de Pop-art banaal, maar dan bewust en gewild.
De vulgariteit van Cocaflessen, van conservendozen, van wastafels,
blinkende benzinestations, neonlichten, schreeuwende reclamefotos, enz. vormen de inspiratiebron van de Pop-art. Het moderne
landschap is immers ook met deze voorwerpen rijkelijk voorzien.
Ons !even en ons leefmilieu is al lang niet meer met de klassieke
voorwerpen van de klassieke stillevens en landschappen gevuld.
Er is heel wat bijgekomen. De Pop-art doet niet meer dan deze
realiteit aanvaarden; ze brengt de goedkope banaliteit van verbruiks- en reclamegoederen in de kunst en Iaat ze de toeschouwer zien, zoals de vroegere schilder herkenbare alledaagse
voorwerpen in zijn stillevens toonde. Pop-art is echter niet het
realisme van de natuur, maar van onze eigen zeif gemaakte wereld.
Van de industriegoederen, ook van stukken en brokken, afval en
afbraak van deze goederen, die geTncorporeerd worden in het
kunstwerk wanneer ze niet natuurgetrouw afgebeeld worden.
Een van de eerste Pop-artisten was Robert Rauschenberg, die in
zijn Combine-paintings stoelen, postkaarten, hoeden en andere
voorwerpen in zijn schilderijen incorporeerde. Andy Warhol wist
met foto-mechanische middelen als het ware zichzelf als kunstenaar uit te schakelen. Naast verbruiksartikelen schildert hij de
idolen van de massa : Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, enz. Hij
schildert Marilyn niet zoals de kunstenaar Warhol haar zou zien,
maar zoals de massa haar ziet. Daarenboven weet hij door monotone herhalingen alle afbeeldingen van leder !even to beroven. Ray
Lichtenstein heeft een ander element in de Amerikaanse pop-art
gebracht, de Comic-Strips. Claes Oldenburg bracht de vervreemding door alledaagse voorwerpen natuurgetrouw na to maken

in voor hen ongewone materialen (bijv. vlees in plastiek, enz.).
Tom Wesselman ontwrichtte de erotiek met zijn vrouwelijke naakten, die hij tot rubber-vormen degradeerde. De sexualiteit is alleen
aanwezig bij James Gill, maar het is de Hollywood sexualiteit. Hij,
evenals Raffael en anderen, kunnen echter het realisme tot zulke
perfectie opdrijven, dat het gaat lijken op een fotografische weergave. En dit is dan weer een ander element van de Pop-art, die
ongeveer gelijktijdig in Amerika en Engeland ontstond, maar in
Engeland een meer differentieel karakter aannam dan in de U.S.A.
New abstraction, new figuration en Pop-art zijn echter niet het
eindpunt in de evolutie van de moderne Amerikaanse kunst, al liet
de tentoonstelling te Brussel idit geloven; ook in dit opzicht was
ze dus onvolledig. Gelukkig is het buitenland niet zo achterlijk
als Brussel, want in dezelfde periode kon men in het Kunstverein
te Keulen een tentoonstelling zien onder de titel 'Eine Tendenz
zeitgenossischer Malerei', die de laatste evolutie van de Amerikaanse kunst bracht. In het geheel werden werken van 15 jonge
kunstenaars ,getoond, namelijk van dertien Amerikanen, een Engelsman en een Duitser, zodat blijkt dat deze allerjongste evolutie
navolgers in het buitenland heeft.
De nieuwe stroming bouwt op de verworvenheden van de new
American painting en op het nieuwe inzicht over de kleurwaarde.
In zekere zin zijn Morris Louis en Kenneth Noland de wegbereiders
van de jongste stroming, al keert deze zich tegen 'hen. Beide
groepen gaan echter van gelijkvormige opvattingen uit : de kleur
vormt de realiteit van het doek, kleur is geen symbool en bezit
geen inhoudelijk begrip, maar is alleen kleur, een object op zich.
Daarenboven zijn de jongeren overtuigd dat de schilderkunst in
wezen onfiguratief is, dat voorwerp en middel van de schilderkunst
de kleur is en dat kleurvlakken en doekvorm een onderlinge verhouding moeten bezitten. Binnen het kader van zulke opvattingen
zijn toch nog twee evoluties mogelijk : een stroming die uitloopt
op een dynamisch kleurengebruik, waardoor een zekere sfeer kan
opgeroepen worden en een strenge, aan lijn on vlak, aan geometrische structures, gebonden kunst. Daarmee hebben we ook het
verschilpunt met de voorgangers aangeraakt, die alleen en uitsluitend belangstelling voor de kleur hadden; de jongeren hebben
ook en vooral oog voor de gebondenheid en de onderlinge spanning van het werk. Peter Young verwekt met kleurpunten en kleurstippen een ritme van hoogten en laagten. Dan Christensen gebruikt ritmisch geordende kleurstrepen om een kleur- en lichtruimte
to suggereren. William Pettet is van ver gezien monochroom, maar
in die schijnbare monochromie zit een oneindige ruimtelijkheid
verborgen. De zeer kleurrijke Lawrence Stafford lukt er in em een
steeds wisselende ruimte-illusie to wekken. Larry Poons houdt het
bij spanningen tussen kleurvlekken. Maar alien hebben dit gemeen,
dat ze met dynamische of gebonden aanwending van kleur een
optische voorstelling van ruimtelijkheid, beweging en Licht verwezenlijken. De andere richting, waartoe o.a. Jo Baer, Alan Cote,
Lewis Stein en Lee Lozano behoren, zoekt de oplossing in de
opgeroepen spanningen en verhoudingen tussen een beperkte
maar berekende kleuraanbreng binnen het raam van de doekvorm.
Zo brengt Jo Baer eenvoudig een dunne kleurlijn aan op of naast
de zwarte strook, die een monochroom doek omlijst. Alan Coote
trekt kleurstreepjes op een monochroom veld. Kewis Stein beperkt
er zich toe om op de onderkant van een enorm wit doek enkele
gekleurde vlakjes te leggen.
De meeste van deze Amerikaanse kunstenaars zijn nog geen dertig
jaar en op eon na, !even en verblijven ze alien in New York. Jo
Baer (geb. in 1929 to Seattle), Darby Bannard (geb. in 1931 te
New Haven), Ralph Humphrey (geb. in 1932 te Youngstown) zijn de
oudsten. Lee Lozano (geb. in 1936 in New Jersy), Clark Murray
(geb. in 1937 in Arizona), Larry Poons (geb. in 1937 te Tokio) en
Lawrence Stafford (geb. in 1938 to Kansas City) zijn dertig of iets
meer. Lewis Stein (geb. in 1945), Peter Young (geb. in 1940 te
Pittsburgh), William Pettet (geb. in 1942 to Los Angeles), Allan
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Hacklin (geb. in 1943 te New York), Dan Christensen (geb. in 1942
in Lexington) zijn nog geen dertig jaar...
Daarmee kunnen we •deze inleiding tot %de moderne naoorlogse
kunst in Amerika afsluiten. Nochtans is daarmee niet het totaal
beeld gebracht, want er zijn nog strekkingen zoals kinetische kunst,
minimal art, Primary Structures, enz. doch leder van deze richtingen
zou een hoofdstuk op zich zelf vormen. Daarnaast is in Amerika
ook een vorm van expressionisme en realistische kunst blijven
bestaan, terwiji de naTeve schilders met de populaire Grandma
Moses belangstelling blijven genieten. Deze laatste strekkingen
vallen echter helemaal buiten het kader van deze bijdrage.
Wanneer men de levensloop van de kunstenaars, die betrokken
zijn met de moderne Amerikaanse kunst beschouwt, dan zijn
enkele besluiten te trekken*. Op de eerste plaats de belangrijke
positie, die New York inneemt. Een groot deel van de kunstenaars
zijn er geboren, de anderen hebben er zich gevestigd of hebben
gestudeerd aan een of ander kunstinstituut van deze stad.
Verscheidene hebben ,dezelfde scholen bezocht (o.a. Art Students
Leagne, Black Mountain College, enz.). Praktisch alle kunstenaars
komen uit steden. De emigranten kwamen op jonge leeftijd naar
Amerika : Willem de Kooning uit Rotterdam, Arshile Gorky uit
Turks Armenia, Claes Oldenburg uit Stockholm, Mark Rothko uit
Dvinsk (Rusland) en Tworkow Jack uit Polen. Indien we bijv. de
stroming rond het Bauhaus zouden bespreken, dan zou het aantal
emigranten groter zijn en deze emigranten kwamen naar Amerika
als volleerde meesters.
Een tweede bemerking is de belangrijke rol, die de W.P.A. of
voluit geschreven de Works Progress Administration in het leven
van de oudere kunstenaars heeft gespeeld. Dit orgaan werd in
1935 door de regering van de U.S.A. in het leven geroepen om te
strijden tegen de werkloosheid, die het land teisterde. De W.P.A. had
een speciale afdeling 'Federal Art Project' die aan de kunstenaars
opdrachten verstrekte en hen alzo de mogelijkheid bood als
kunstenaar doende te blijven. Ongetwijfeld heeft de W.P.A. ertoe
bijgedragen om een pleiade talenten voor de kunst te bewaren,
zodat na 1945 de nieuwe Amerikaanse kunst de wereld kon overspoelen.
Een derde bemerking is de mobiliteit van de Amerikaanse kunstenaars. In ons land volgt men gewoonlijk een kunstschool vanaf
het eerste jaar en voleindigt er zijn leertijd. Niemand denkt eraan
het eerste jaar in Ter Kameren te volgen, het tweede te Gent, het
vierde te Antwerpen om in Schaarbeek of Hasselt te eindigen. Dit
bij wijze van spreken. De Amerikanen !open school te Los Angeles,
te New York of waar ook in de States. Velen worden — zoals bij
ons — leraar in het kunstonderwijs. Maar zij, die bij ons deze loopbaan beginnen, blijven ,doorgaans leraar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. In Amerika is men enkele jaren leraar, onderbreekt dan de functie om scheppend te werken, wordt opnieuw
leraar aan een ander instituut, enz. Slechts bij igrote uitzondering
blijft men leraar aan hetzelfde instituut, in tegenstelling met Europa,
waar de docenten als het ware met de school vergroeien. Alle
Amerikaanse kunstenaars hebben in verschillende scholen, soms
ver van elkaar gelegen, als docent gewerkt.

A. D.

* In het volgend nummer hopen wij een lexicon op te namen met de namen
van de kunstenaars, die specifiek bij de 'nieuwe Amerikaanse kunst' betrokken zijn.

KUNST IN DE STRAAT
De Jacob Maris Stichting heeft op drukke verkeersaders in Den
Haag kubussen in aluminium van 1 m. bij 1 m. geplaatst. De
kubussen zijn draaibaar en staan op een 80 cm. hoog voetstuk.
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Drie zeefdrukken worden op deze kubussen aangebracht, die na
een drietal maanden door andere zeefdrukken zullen vervangen
worden.
Een initiatief dat hierbij aansluit, is de stichting van de Duitse
kunstgroep B 1. B 1 is de naam van een nieuwe kunstgroep, die
medio 1969 in het Rijn-Roergebied ontstond, met zetel te Oberhausen. Deze kunstgroep is geen groepering rond een bepaalde
stroming, maar wil de hoofdroute, die het ganse Roergebied doorkruist, de Bundesstrasse 1 (B 1) tot een kunstlaan omvormen,
ongetwijfeld een lovenswaardig initiatief.
De groep trad in ide publieke belangstelling met een tentoonstelling
'B 1 an der B 1' in Kasteel Oberhausen. De betrokken kunstenaars
werken met industrieprodukten. Metalen, kunststoffen en kleuren
vormen de elementen voor object-kunst, waarmee men de kunstlaan wil opsmukken. De promotor van de groep is Thomas
Grochowiak, directeur van de Kunsthalle te Recklinghausen, het
eerste museum met een vaste collectie kinetische kunst en
environments.

A. D.

KUNST DER ZESTIGER JAREN
In het Wallraf-Richartz Museum te Keulen is de verzameling
Ludwig ondergebracht : honderd kunstwerken uit de zestiger jaren,
een zeer boeiende tentoonstelling. Het is alleen te betreuren .dat
we zulk beeld van hedendaagse kunst nooit in Belgie te zien
krijgen.
De kunst der zestiger Jaren heeft de Pop-art ontwikkeld en ons
een nieuw beeld gebracht. De verbruiksartikelen worden tot kunst
verheven en de kunstenaar wordt bijna uitgeschakeld. Zijn persoonlijkheid komt niet meer tot uiting. De zestiger jaren hebben
zich gekeerd tegen de stromingen, die in de vijftiger jaren het
allernieuwste brachten : action painting, abstract expressionisme.
Zelfs de techniek van de schilderkunst verdwijnt; in plaats van
ikleuren en penseel, komen fotomontage, clicheraster, druktechnieken, assemblage, enz. Het onderwerp en de inspiratie liggen bij
de meest alledaagse voorwerpen, ja bij afgedankte en oude,
kapotte dingen (nouveau realisme, Parijs).
Naast de Pop-art, bloeit het Constructivisme weer op en heeft de
Hard-Edge de kleur van middel tot object, tot inhoud van het
schilderij, verheven. Aan de eigen waarde van de kleur mag niet
geraakt worden. Maar de schilders van Minimal-Art gaan nog
verder, hun werk bezit in de hoogste mate hot karakter van oorspronkelijkheid, ze werken alleen met de meest elementaire
vormen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van de Op-Art nog niet
uitgeput.
Heel dit boeiend avontuur van de actuele kunst Is in Keulen te
zien. Wanneer ook in Belgie ?...

A. D.

MUSEA IN NEDERLAND
In het museumbeleid speelt de directeur of conservator een grote
rol. In Nederland zien we hoe het Van Abbe-museum zich afscheidt
en een eigen richting uitgaat. Meteen komt er ook een accentwijziging in samenwerking met andere musea. Waar het Van Abbemuseum vroeger veel in coproduktie met het Stedelijk Museum van
Amsterdam organiseerde, wordt nu meer samenwerking met Duitse
musea en met het Modern Museum van Stockholm nagestreefd.
Sinds ir. Leering directeur te Eindhoven werd, is het Van Abbemuseum stark gebonden aan de constructieve richting. Wat trouwens duidelijk blijkt uit de retrospectieve tentoonstellingen van de
laatste tijd: Tatlin, Van Doesburg, El Lissitzky, enz. Van El Lissitzky

werd een uitgebreide collectie aangekocht.
In het complex van de Nederlandse musea ,gaat Eindhoven, voor
wat de hedendaagse kunst betreft, een andere richting uit dan
Amsterdam, Haarlem, Groningen. Pop-art a la onze Etienne Elias
bijv. komt in Eindhoven niet of zeer moeilijk aan bod. Dit toont aan
hoe uitgebreid de gamma van de hedendaagse kunst is, waarvan
Belgie verstoken blijft. Wat heeft ons nationaal museum voor
'Moderne' Kunst te Brussel te bieden ? Het is niet de moeite om de
reis te maken. Op een ipaar eenzame kunstwerken na, zijn de
andere musea van Gent, Antwerpen en Luik niet verder geraakt
dan het expressionisme I Ter vergelijking zouden we bijv. kunnen
wijzen op het Stedelijk Museum van Krefeld, dat een reserve van
3.000 hedendaagse kunstwerken, vooral van kinetische kunst bezit,
op het Stedelijk Museum van Amsterdam dat zovele Malevitschwerken bezit, dat alle wanden kunnen volhangen.
Dit om slechts twee voorbeelden aan te halen.
In Belgie is bijgevolg een museum voor hedendaagse kunst absoluut nodig, ook wegens de carentie van de bestaande instellingen. De Provincie Limburg had plannen voor zulk museum. De
stad Antwerpen is lets sneller geweest met de uitwerking en het
voorstel om Le Corbusiers plannen te verwezenlijken. Maar dit
lijkt ons geen reden om het Limburgs plan te verwaarlozen. Er is
voldoende plaats voor meer dan een museum voor actuele kunst.
In Nederland storen Haarlem, Amsterdam en Eindhoven elkaar niet.
Integendeel, Eindhoven kan zelfs een volledig individuele weg
bewandelen.
De keuze van de directeur zal na de afwerking van de gebouwen
in Belgie een belangrijke rol spelen. We vragen ons zelfs af
gezien de enorme achterstand in ons land — of die directeur een
persoonlijke stempel zou mogen , drukken op het beleid en zich in
een richting specialiseren. Belgie ,heeft in de eerste jaren, en
zolang slechts een of hoogstens twee instellingen zich eindelijk
actief met de steeds evoluerende hedendaagse kunst , gaan bezig
houden, een venster op de wereld nodig, een venster op de enorme
diversiteit en het ontzettend ritme van de actuele kunst.
A. D.

FRANKFURTER BUCHMESSE 1969 : FAILLIET VAN
ONZE VLAAMSE LITERATUUR IN DUITSE VERTALING
Met de voorbije Frankfurter Buchmesse 1969 is een gedeelte der
nederlandstalige literatuur via de beruchte hal 5A resoluut de weg
van de pornografie opgestapt. En, naar Jurgen Hillner zelf verklaarde, „is er voor de beste van onze pornografen in Duitsland
wel een uitgeverijtje te vinden". We kunnen dus fier zijn om het
bereikte resultaat. We kunnen zelfs ons bloedeigen Ministerie van
Nederlandse Cultuur danken, omdat het zo bereidwillig meehielp
pornografisch work van Hugo Raes in Duitsland te verspreiden.
Zo gezien is de uiteindelijke staatsprijs 1969, door Jef Geeraerts
met zijn 'Gangreen' in de wacht gesleept, dan ook gewoon de
logische bekroning van een lijn, die door het Ministerie van Nehierin overigens lange tijd zelfs voortreffelijk
derlandse Cultuur
sinds geruime tijd aangegesteund door de katholieke pers
moedigd wordt.
Intussen is het vrij duldelijk dat eon belangrijk deel van de Vlaamse
pers absoluut geen kijk meer heeft op wat een boekenbeurs to
Frankfurt voor onze literatuur betekent. Zo schreef 'Gazet van
Antwerpen' vol overtuiging de nieuwe Duitse versie van 'Orchis
Militaris' (Duitse vertaling Georg Hermanowski) aan JOrgen Hillner
toe, terwijl hetzelfde blad een lange lijst van ontdekte werken
opsomde... die sinds ruim vijf jaar in Duitse vertaling bestaan.
Anderzijds is het een ziekelijke gewoonte ,geworden van bladen als
'De Standaard', 'Gazet Van Antwerpen' en 'Vooruit' om met het
debuut van JUrgen Hillner to gewagen „van een nieuwe tijd die
aanbreekt". lnderdaad, ook Jargon Hillner noemt de Duitse versie

van werk van Paul Van Ostayen en No Michiels „het begin van
een nieuwe tije. Spijtig is enkel dat hij er geen deel aan heeft.
Echt, zolang het Ministerie van Nederlandse Cultuur de vertalers
van onze literatuur in het Duits aan hun lot overlaat, zolang de
Vlaamse pers vertalers als Jurgen Hillner en Georg Hermanowski
tegen elkaar uitspeelt, , mogen we voor onze Vlaamse literatuur in
Jef Van Bergen
Duitse vertaling niet veel meer verwachten.

VLAMINGEN REPRESENTATIEF BIJ
PALLOTTI VERLAG FRIEDBERG
Sinds enkele jaren geeft Pallotti Verlag to Friedberg bij Augsburg
een moderne reeks voorlichtingswerken voor de moderne christen
uit. In doze reeks verschenen intussen 9 banden. Opvallend is wel,
dat 4 van doze 9 banden, dus bijna de helft, van Vlaamse auteurs
stammen.
Zo droeg band 2 de titel 'Om to redden wat verloren was'. Auteur
was Gerard Achten. Band 6 was het book 'Voor een klimaat van
vrijheid' van monseigneur De Smedt. 'Vrouw zijn : noodlot of keuze'
was de hoofding van band 7. Na dit work van Maria De Leebeeck
verscheen band 9. Het betreft hier de Duitse versie van het work
'Gewetensvorming' van Jozef Ghoos.
Opvallend is wel dat al doze werken bewerkt en in het Duits
vertaald worden door Georg Hermanowski. Pallotti Verlag Friedberg
zelf zoekt met betrekking tot doze uitgaven vooral inspiratie bij
de uitgeverijen Lannoo - Tielt en De Vroente - Kasterlee.
Een tiende tit& in dezelfde reeks stamt echter uit geen van beide
fondsen. Het betreft hier het work 'Der Christ and das Buch —
Eine Soziologie des Lesens' dat Georg Hermanowski zelf publiceerde.
Intussen wit Pallotti Verlag zich in iedere nieuwe uitgave met een
konkrete levenssituatie van de moderne mens , bezig houden. In dit
verband droeg Pallotti Verlag Maria De Leebeeck op een tweede
work te schrijven. In idit work zal de huwelijksproblematiek van
man on vrouw, nadat de kinderen groot geworden zijn, nader
onderzocht worden. Verwacht wordt dat dit work reeds volgend
jaar, in Duitse versie van Georg Hermanowski door Pallotti Verlag
zal uitgegeven worden.
Jef Van Bergen

BUITENLANDSE TENTOONSTELLINGEN
Duitsland
Galerie Lichter, Frankfurt : Dynamo Zero
Kunsthalle, Keulen : Tempelschatze aus Japan (tot 13-1)
stadu. Museum, Munchen-Gladbach : Manzoni (tot 4-1)
Kunstverein, Munchen : Jim Dine
Engeland
Queens Gallery, Louden : da Vinci
Tate Gallery, Louden : The Elisabethan Image Exhibition (tot 8-2)
B. H. Corner Gallery, Louden : Jan Hoogsteyns (3 tot 16-4)
Frankrijk
Muse() du Louvre, Parijs : Rembrandt, eaux-fortes (tot 5-1)
Orangerie, Parijs : Giacometti (tot 12-1)
Musee national d'art , moderne, Parijs : Paul Klee (tot 16-2)
Galerie Isis Cleret, Parijs : Jacques Mizraki
Nederland
Dordrechts museum : Ikonen on koptische kunst uit het museum
van Recklinghausen (tot 2-2)
Sted. van Abbemuseum, Eindhoven : Kompas IV, Westcoast U.S.A.
(tot 4-1)
Rijksmuseum Twente, Enschede: Bijbelse bodemvondsten en Israel.
kunst (tot 12-1)
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Sted. Museum, Gouda : Goya 'Los desastres de la guerra' (tot 26-1)
Gemeentemuseum, Den Haag : Ter Braak, Du Perron, Forum e.a.
(tot 9-2) - Musici gezien door Paul Citroen (tot 1-2)
Bonnefanten, Maastricht : 100 jaar Nederlandse Fotografie (tot 12-1)
Zwitserland
Galerie Krugier, Geneve : Les Nabis

Poetisch bericht

Freddy Rottey
plots
was je voor mij
gehaakt aan mijn ogen
dagen die verviogen
werden weer
pijnlijk ploeteren
in een bezonken verleden
met gemeenplaatsen als :
hoe gaat het je nu
ik loop zo maar wat rond
voor elkaar zijn we
bezwaarde aanwezigheid
dode gevoelens
omdat ze niet onder woorden werden gebracht
en toch leven ze nog
in mij
ik loop zo maar wat rond

Dirk Desmadryl

Boodschap
met de drang der jonge jaren
botten vrucht en weemoed
uit mijn ongekerfde takken
of moet ik je zeggen
mens
luister niet
naar de bedriegelijke zwaluw
in mijn bloed
gewis
er zullen ongeleste paarden
bij de uitgedroogde bronnen sterven
maar moet ik daarom
pijn en bronst
zorgvuldig sparen
voorwaar
deze blinde boodschap
is slechts geldig
tot de herfst valt
op mijn roekeloze dagen

Hella Gaest

Watermerk
In geur van zeewier geboren
ben ik de wassen pop
bedrukt met je watermerk.
gevangen in het eeuwenoud lied
omwoeld zonder verweer
door je hete onderstroom.
ik draag wat mij geschiedt
haat ken ik niet
als na hoogtij
alleen je zeegroene huid
— je watermerk —
mij hunkerend dekt.
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Fred de Swert
we zijn niet zilvergrijs
noch het ijzeren paard
dat mijn keel bespringt
of het rubberen spel van
het water in de grotten
die splijten rijper worden
dan de vogels in de met
sneeuw behangen lucht
we zijn niet wonder
noch geschoten door de jager
we zijn tijd en soldaten
lopen als kinderen
langs de wegen
Dirk Rommens
nog hangt mijn denken
in 't verleden
geen hand
zal mij een zegen geven
maar als de winter dood is
en de vogels fluiten
dan springt mijn hoop
naar buiten
en luistert naar een lied

Ferre De Groote

Vries, Etienne Le Compte, Eugene Milota en Karel Roelants tentoon
in galerij Vandenboom te Deurne-Zuid. Rene Turkry leidde in.

Vrede op aarde

—

In galerij Leroy te Waregem nemen Gilbert Baetsle, Alfons
Blomme, Andre Bulthe, Georges Dheedene en Yvonne Guns van

Monaco roept
de duizenden Amerikanen,
Casino Royal vraagt ons om tijd :

19 december tot 8 januari deel aan het Kerstsalon.
— De toneelgilde 'Kunst en Vreugd' te Hooglede bracht ihet stuk
'Saldo Mortale', in regie van Piet Balfoort.

wij hebben geen tijd
wij luisteren naar de roep
van de Vietnamezen.

-

Marthe Bamps stelde van 7 tot 14 december tentoon in galerie
Willems te Hasselt.

— Het volkstoneel voor Frans-Vlaanderen bracht, te RoesbruggeHaringe, het stuk 'Antje', in de regie van Flor Barbry.

Kongo hamert op de discriminatie
Berlijn muurt de mensen omver
Bidonville
De Roden en wij
De Zwarten en wij
G
vragen om tijd.
VREDE
Wij hebben geen tijd.
S

— Sonja Rosalia Bauters stelde van 7 tot 30 november tentoon in
het cultureel centrum Aymon te Dendermonde.

— Tony Luc Blickx stelde van 8 tot 19 november tentoon in galerij
'Breckpot', Huidevettersstraat te Antwerpen.

E
L

— In de maand november stelden Lode Bosmans (die zopas de
merkwaardige restauratie van een Rubens in de St.-Willebrorduskerk heeft voltooid) Hubert De Vries, Rik Slabbinck, Paul Turkry,
Stat Van Elzen en Jos Van Houd, tentoon in het kasteel te Schoten.

Achiel Janssens

omdat nu ginds...
Omdat nu ginds
de oorlog duurt
en melk verzuurt
onder de maan,
noemt men je dood.
Zegt men niet
Haat spant zich
voor de hese wagen
van een nieuwe tijd.
Zegt men : Liefde
loopt er zachtjes uit.
God,
over zoveel water heen,
raden wij dan nooit
elkanders pijn ?

— In de maand 'december stellen Renaat Bosschaert, Marcel Eneman en Werner Sarlet tentoon in de conferentiezaal van de Beurshalle te Brugge.
— Van 6 , december tot 9 januari stellen Willy Bosschem, Jacky De
Maeyer, Anto Diez, Hubert Minnebo en Roland Monteyne tentoon
in galerij Forum te Oostende.
— Op de feestvergadering van 't Manneke uit de Mane te Lo, heeft
senator Leo Vanackere namens minister Van Mechelen de versierselen van ridder in de Leopoldsorde op 'de borst gespeld van
Herman Bossier, lid van de Raad van beheer, van voorzitter Willem
Denys uit Roeselare en van penningmeester Jozef Penninck uit
St.-Andries bij Brugge.
— Van 1 tot 29 november exposeert Juul Bovee in galerij 'Liebens'
te Mortsel.
— Op 27 november concerteerde pianist Frans Brouw voor B.R.T.-3,
tijdens een concert dat o.m. een symfonie van Jan De Cadt
vermeldde.

— Eric Bruyneel stelde van 14 november of tentoon in het stadhuis
te Izegem.

Op korte golf
— Dominique Ampe stelde van 1 tot 11 november tentoon in 'Atelier 22', Begijnhof te Mechelen en van 22 november tot en met
14 december in galerij 'Open Kring' te Lede bij Aalst. Van 17
december tot 6 januari stellen Dominique Ampe en Jean-Marie
Legrand tentoon in Caryatide te Brussel, een tentoonstelling die
door Guy Van Hoof werd geselekteerd en die trouwens het werk
van de kunstenaars inleidde.
— Van 20 februari tot 8 maart stelt Marinette Arnou tentoon, op
uitnodiging van de Wase Kunstkring, in de zaal Venetia te St.Niklaas.
— Van 13 december tot 14 januari stellen Stan Baele, Hubert De

-

Nini Bulterys werd aangeduid als jurylid voor de toekenning van
de 'Prijs van Rome' voor compositie. Op 12 november werd door
B.R.T.-3 haar 'Sonate' voor 2 violen en piano uitgevoerd door het
ensemble Altman-Lardinois-Louel.
— Kunstschilder Andre Bulthe uit Veurne, dong mee naar de Grote
Prijs van New York, die doorging van 1 tot 7 december, in de
Salons van het Splendid Hotel te Nizza en behaalde daar zijn
zesde onderscheiding in 1969, nI. de eervolle vermelding 'Hors
Concours' in moderne compositie.
— Composities van Peter Cabus werden op 22 oktober via B.R.T.-3,
tijdens een programma met werk van Vlaamse toondichters, uitgevoerd.

— Magda Cafmeyer sprak op 6 november te Knokke over yolksgebruiken 'van loop tot uitvaart'.

— Armand Calders stelt van 9 december tot 7 januari tentoon in
galerij De Blezer te Antwerpen.
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- Van
Van 22 november
november tot
exposeerde Livia
Llvia Canestraro
Canestraro
—
tot 19 december exposeerde
het Oostends
OostendsVormingsinstituut.
Vormingsinstituut.
in het

van 1 tot
tot 15
15 december
december in
in open
open
Geertrui Decoodt
Decoodt exposeert
exposeert van
Geertrui
atelier
atelier 'De
'De Westerhelling'
Westerhelling' te
te Nijmegen.
Nijmegen.

- Op
Op het
het Benelux-filmfestival
Benelux-filmfestival voor
Oostende werd
werd de
de
voor amateurs
amateurs te Oostende
—
Oostendenaar P. Carbon
Carbon eervol onderscheiden
onderscheiden voor
voorzijn
zijntekenfilm
tekenfilm
Oostendenaar
'De Brusselaar'.
Brusselaar'.

- Albert
Albert De
De Deken
Deken exposeert van
van 13
13 december
december tot
tot 88 januari
januari in
In de
de
—
galerij Standaard
Standaard te Oostende.
Oostende.
galerij

- Het
Het literair
literair forumgesprek
forumgesprek 'Komt
'Komt de vrouw
vrouw aan haar
haar trekken
trekken in
in de
de
—
literatuur 1',
16 november
november door
door de
de Vlaamse
Vlaamse t.v.
t.v. werd
werd uitgeuitgeliteratuur
7, dat
dat op 16
waseen
eenprogramma
programma van
van Antoon Carette, gerealiseerd door
door
zonden, was
Tony WiIlems,
Wil/ems, waaraan
waaraan o.m.
o.m. Christine
ChrisUne D'Haen,
D'Haen, Rose
Rose Gronon
Gronon en
Tony
De Leebeeck
Leebeeck hun
hun medewerking verleenden.
verleenden.
Maria De
Casier uit
uit Vlissegem
Vlissegem verschijnt
verschijnt weldra
eerste
- Van Herde
Hervé J. Casier
weidra een eerste
—
roman. Het
Het thema
thema:: Wat
linkeroog waarneemt,
waarneemt, ziet het
het rechter
rechter
roman.
Wat het
het linkeroog
De hoofdfiguur
hoofdfiguur is een
eenrechter,
rechter, die
diedoor
doorzijn
zijnwaarnemingen
waarnemingen
anders. De
niet alleen
alleen het
het proces
proces van
van anderen,
anderen, maar
maar ook
ook dit
dit van
van zichzelf
zichzelf
niet
maakt.
maakt.
- Het
Het lied
lied 'Ma
'Ma mere',
mère', een
een compositie
compositie van
van Vincent Christoft,
Christoff, op
—
tekst van
van Maurice
Maurice Maeterlinck,
Maeterlinck, werd
december op
opB.R.T.-3
B.R.T.-3
werd op
op 11 december
vertolkt.
nacht' van
vanomroep
omroepLimburg,
Limburg,
- Het
Het programma
programma 'Liedje
—
'Liedje voor
voor de nacht'
wordt verzorgd
verzorgd door
door Miel Cools.
Cools. Op
Op uitnodiging
uitnodiging van
het DavidsDavidsvan het
wordt
fonds trad
trad Miel Cools
Cools o.m.
o.m. op te
te Jette,
Jette, Keerbergen
Keerbergen en
en Hemiksem.
Hemiksem.
fonds
maart 1970
1970 in
in
- Raf Coorevits
Coorevits exposeert
exposeert van
van 22
22 februari
februari tot
—
tot 88 maart
galerij 'Imago'
'Imago' te
te Tielt.
Tielt.
galerij
Bij de
de uitgeverij
uitgeverij Vita
Vita te
te Oudenaarde
Oudenaarde verscheen
verscheen van
van Renée
Renee
—
Bij
tweededichtbundel
dichtbundel:
'Begrensdehartstocht',
hartstocht',
Curias-Pasture een tweede
: 'Begrensde
waarin de dichteres
dichteres over
over de
de Iiefde
liefde en
enhaar
haargrenzen
grenzenhandelt.
handelt.
waarin
wer-— Van
Custers warden
Van tekstdichter Jan
Jan Custers
werden dit jaar verscheidene werken
gecreëerd. Op
mei, te
te Hasselt,
Hasselt, de
de cantate
cantate 'Laat
'Laat ons
ons uw
uw
ken gecreeerd.
Op 55 mei,
boodschap dragen',
dragen', muziek
muziek van
van Armand Preud'homme.
Preud'homme. Terzelfder
tijd werden
we~den enkele
enkele liturgische
liturgische liederen
liederen gecreeerd.
gecreëerd. Op
Op 77 juni
juni werd
werd
tijd
te Hasselt
Hasselt de
de cantate
cantate '0'0Kruis',
Kruis', muziek
muziek van
van Jan
Rouwet, voor
het
voor het
Jan Rouwet,
eerst
uitgevoerä. In
In november
novemberward,
werd,teteVorst-Kempen,
Vorst-Kempen, Jan
Custers'
Jan Custers'
eerst uitgevoerd.
zangspel
'In de
de hartelijke
hartelijke pint'
pint' igecreeerd.
'gecreëerd. De
De muziek
muziek was
was van
van
zangspel 'In
Bellën.
Armand Beller).
-— De
prijs voor
voor het
het ontwerpen
ontwerpen van
een embleem
embleem voor
voor het
het ProProDe prijs
van een
vinciaal
Centrum 'Dommel
hof' tete Neerpelt
werd toegekend
toegekend aan
aan
vinciaal Centrum
'Dommelhof'
Neerpelt werd
Daniëls.
Albert Daniels.
-— Albert
Albert De
De Bois
Bois exposeert tot 19
19 december
decemberin
In galerij
galerij Buytaert
Buytaert te
te
Antwerpen.
vijfde jaarboek
jaarboek van
Geschied- en
enOudheidkundig
Oudheidkundig GeGe-— In
In het vijfde
van het Geschiednootsohap
van Roeselare
Roeselare en
enOmmeland,
Ommeland, verschijnt
verschijnt van
van Michle/
Michiel
nootschap van
Debruyne de
bijdrage:: 'De eerste
eerste Consul
ConsulBonaparte
Bonaparte tevergeefa
tevergeefs
de bijdrage
verwacht te Roeselare
Roeselare in
in juli
juli 1803'.
1803'.
juni tot
tot 22
22 juli
juli 1970
1970 tentoon
tentoon in
in galerij
galerij
-— Paul De Bruyne
Bruyne stelt van 28 juni
'Waumans'
St.-Niklaas.
'Waumans' te St.-Niklaas.
door B.R.T.-3
B.R.T.-3
-— De 'Constant
'Constant Permeke'-suite
Permeke'-suite van
van Jan
Jan Decadt werd
werd door
en<le weset
weset vro',
vro', voorbereid
voorbereid door
door
uitgezonden.
uitgezonden. Het
Het koor
koor 'Singhet
'Singhet ende
Maurice Denaux,
Denaux, verleen<le
zijn medewerking.
medewerking.
verleende zijn
-— Letterkundige José
Ceu/aer sprak
oktober te
te Duffel
Duffel
Jose De
De Ceulaer
sprak op
op 24 oktober
over 'Felix
'Felix Timmermans
Timmermans herleeft'.
herleeft'.
tot 21
21 'december
december exposeert
exposeert Antoon
Clerck in
-— Van
Van 6 tot
Antoon De
De Clerck
in galerie
M.A.S.
Astene-Deinze.
M.A.S. te
te Astene-Deinze.
-— Het
Koperensemble o.l.v.
O.l.V. Emie/
Decloedt concerteert
Het Brugs Koperensemble
&Wel Decloedt
concerteert gegeregeld op
op zondagvoormiddag
zondagvoormiddag tijdens
tijdens het
hetvolksconcert
volksconcertvan
vanB.R.T.-1.
B.R.T.-1.
-— Gilbert
Decock stelde van 31
31 oktober
oktober tot
tot 23
23 november
november tentoon
tentoon
Gilbert Decock
in
stedelijk atelier
atelier te Harelbeke
Harelbeke en
van 88 tot
tot 22
22 november
november in
in
in het stedelijk
en van
galerie
An-Hyp te
teKortrijk.
Kortrijk.
galerie An-Hyp
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tentoonstelling 'Hedendaagse
'Hedendaagse Vlaamse
Vlaamse Fantastiek',
Fantastiek', die
die
Aan de tentoonstelling
- Aan
van 1 tot
van
tot 12
12 november
november in
in de
degalerij
galerijCampo
Campo teteAntwerpen
Antwerpen plaats
plaats
Georgette Degroote,
vond, werd
werd o.m.
o.m. deelgenomen
deelgenomen door
door Georgette
Degroote, Hubert
Hubert
vond,
Monteyne.
Minnebo en Roland Monteyne.
heeft <Ie
de algemene
- Aline
Aimé De Haene
Haene heeft
algemene leiding
leiding van
van het
het eeuwfeesteeuwfeest—
23 december
december te
te Brugge
Brugge plaats
plaats had,
had, n.a.v.
n;a.v. het
het
concert, dat
concert,
dat op
op 23
honderdjarig
Stadsschouwburg. Benevens door het
het
honderdjarigbestaan
bestaanvan
van de
de Stadsschouwburg.
koor Cantores,
Cantores, werd
werd ook medewerking
koor
medewerking verleend
verleend door
door Ons
Ons Dorado,
Dorado,
voorbereid door
door Paul Hanoulle.
Hanoulle.
voorbereid
69', het
het vijfde
vijfde deel
deel in
in de
de 'Galerij
'Galerij van
van de
de Nederlandse
Nederlandse
- 'Gedichten
'Gedichten 69',
poezie', uitgegeven door het
poëzie',
het Davidsfonds,
Davidsfonds, werd
werd samengesteld
samengesteld door
<loor
Hubert van
van Herreweghen.
Herreweghen.
Jos De Haes
Haes en Hubert
Jos

- Regnier
Herde stelde van
van 10
10 tot
tot23
23november
november tentoon
tentoon in
in
Regnier de
de Herde
galerie
Rubens te Brussel.
Brussel.
galerie Rubens
schrijft in
in het
het vijfde
vijf<le jaarboek
jaarboek van
van 'het
het GeGe-— Joseph
Delbaere schrijft
Joseph Delbaere
sohieden Oudheidkundig
Oudheidkundig Genootschap
van Roeselare
Roeselare en
en OmmeOmmeschied- en
Genootschap van
land,
'Het verzonken
teRumbeke'.
Rumbeke'.
land, over
over 'Het
verzonken kasteel te

31 oktober
oktobertot
tot23
23november
november houthout-— Victor
van 31
exposeerde van
Victor Delhez exposeerde
Jan D'Haese
gravures
<Ie Latemse
Latemsegalerij
galerijteteSt.-Martens-Latem.
St.-Martens-Latem. Jan
gravures in
in de
verzorgde
inleiding.
verzorgde de inleiding.
in de gemeentelijke
-— De
veertiendaagse 'kunsttentoonstelling
gemeentelijke
,kunsttentoonstelling in
De veertiendaagse
Jos De Maegd.
meisjesschool
Lot werd
we~d ingeleid door
door Jos
Maegd.
meisjesschool te Lot

reeks Kunstpockets,
Kunstpockets, uitgegeven
uitgegevendoor
doorA.
A.Van
Van Wiemeersch
Wiemeersch
-— In
In de
de reeks
te
Gent, kwam
kwam zopas
gewijd aan
aan de
dejonge
jongeOostendse
Oostendse
te Gent,
zopas het
het deel, gewijd
kunstenaar Jacky
Maeyer, van
pers.
van de pers.
Jacky De
De Maeyer,
tussen oudere
oudereschrijvers,
schrijvers, waarwaar-— Een
Een openbaar
openbaar debat,
debat, gehouden tussen
en enkele jonAndre Demedts
onder
eredeken André
Demedts en
jononder Walschap
Walschap en
en onze eredeken
geren,
opvallend uit
uit in
in het
het voordeel
voordeel van
van de
de ouderen.
ouderen. Het
Het
geren, liep
liep zeer opvallend
paneel
in de
de33ste
33steBoekenbeurs
BoekenbeursteteAntwerpen.
Antwerpen.
paneel zetelde in
Bij
wetenschappelijke uitgeverij
uitgeverij E.
Story-Scientia te
te
Bij de
de wetenschappelijke
E. Story-Scientia
te Gent
Gent en
en te
essay 'Uit
ons eigen erfLeuven
Demedts ihet
,het essay
'Uit ons
erfAndre Demedts
Leuven verscheen
verscheen van André
deel',
auteur de
geSChiedenisvan
vaneen
eenvolksvervreemding
volksvervreemding
deel', waarin
waarin de
de auteur
de geschiedenis
schetst,
mede de
de teloorgang
teloorgangvan
vandede
moedertaalininFrans-VlaanFrans-Vlaanschetst, mede
.moedertaal
in
een grondige
grondige studie
studie wijdt
wijdt aan
aan de
deVlaamse
Vlaamsebeweging
beweging in
deren,
deren, en
en een
Zuid-Vlaanderen.
isook
ooktypografisch
typografisch merkmerkZuid-Vlaanderen.'Uit
'Uitons
onseigen
eigen erfdeel' is
Herman Verbaere
Verbaere
zij de
de verluchting
verluchting door
door Herman
waardig
waardig te
te noemen,
noemen, dank zij
uit
Wetteren.
uit Wetteren.
de
Andre Demedts
Leuven verschijnt
verschijnt van
van André
Demedts de
Bij
Davidsfonds te Leuven
Bij het
het Davidsfonds
bundel
waarin zes
zes novellen
novellen werden
werden bijeenbijeenbundel 'Terug
'Terug naar
naar huis',
huis', waarin
gebracht.
Armand Preu-— Op
21 oktober
oktober vertrokken
vertrokken Wil/em
Meyer en Armand
Op 21
Willem De
De Meyer
zal tijdens
De Meyer
W. De
Meyer zal
d'homme naar
(Zuid-Afrika). W.
naar Johannesburg
Johannesburg (Zuld-Afrika).
zijn
slaan
zijn verblijf
verblijf in
in Zuid-Afrika
Zuid-Afrikazich
zichinspannen
inspannenom
am bruggen
bruggen te
te slaan
eenzelfde stam.
stam.
tussen
vOlksrepertorium van
tussen het volksrepertorium
van twee
twee volkeren van eenzelfde
Ze
ook nog
nog de
deZuidafrikaanse
Zuidafrikaansejeugd
jeugdvertrouwd
vertrouwd maken
maken
Ze zullen
zullen samen ook
met
werk van
van Vlaamse
Vlaamse componisten.
componisten.
met het
het werk
de
tentoon in de
november stelde Wil/em
Deneekere tentoon
-— Van
Willem Deneckere
Van 88 tot
tot 29
29 november
bovenzaal
Roeselare. Hij
Hij exposeert
exposeert van 9 tot
tot 23
23
bovenzaal van
van het
het stadhuis
stadhuis te
te Roeselare.
mei
en grafiek
grafiekiningalerij
galerij'An-Hyp'
'An-Hyp'teteKortrijk.
Kortrijk.
mei 1970 schilderijen en

-— Gabriel
Gabriël De Pauw stelt
november tot
tot 17
17 december
december tentoon
tentoon
stelt van
van 10 november
in
in galerij
galerij Waumans
Waumans te
te St.-Niklaas.
tot 12
12 november
november tentoon
tentoon in
,in de BroedersBroeders- Mla
stelde van 8 tot
Mia Deprez
Deprez stelde
schooi
Roeselare.
school te Roeselare.

Clem. be
-— Clem.
De Ridder,
Ridder, secretaris-generaal
secretaris~generaal van
van het
hetDavidsfonds,
Davidsfonds,
opende op
op 14
14 november
november 'Ons
'Ons Huis'
Huis' te Asse.
Asse.
—
- Op
november concerteerde
concerteerde orgelist
orgelist Stanislas
Deriemaeker
Stanislas Deriemaeker
Op 30 november
voor B.R.T.-3,
B.R.T.-3, in
kader van
van de
deAntwerpse
AntwerpseKathedraalconcerten.
Kathedraalconcerten.
in het kader
—
Lode de Roey,
Deurnse Kunstkring,
Kunstkring, onder
leiding van
van Lode
Roey,
- De
De Deurnse
onder de
de leiding
viert
expositie in
in het
hetoud-gemeenteoud-gemeenteviert zijn
zijn 20-jarig
20-jarig bestaan
bestaan met
met een expositie
huis
m.m.v. een zeventiental
zeventiental leden,
leden, waaronder
waaronder Dens,
E/soeht en
Dens, Elsocht
huis m.m.v.
Marg.
Vermeulen.
Marg. Vermeulen.
werd op 20
-— Het
van Maurits
Deroo werd
20 november
november door
door
Maurits Deroo
Het Gondellied van
B.R.T.-1
B.R.T.-1 geprogrameerd.
—
deK.V.O.,
K.V.O., vertrekt
vertrekt op
op 21
21
- Sylvain
Deruwe, eerste
tenor van
van de
eerste tenor
Sylvain Deruwe,
december
naar Djakarta,
Djakarta, voor
aanvang van
van een
eenuitgebreide
uitgebreide
december naar
voor de
de aanvang
toernee, die
die tot
tot15
15februari
februari 1970
1970zal
zalduren.
duren.Het
Hetprogramma
programmavermeldt
vermeldt
lied,
opera. Op
Op 10
10december,
december,inindedeKoninklijke
Koninklijke Vlaamse
Vlaamse
lied, concert en opera.
Opera
Antwerpen, wijdde
wijdde Sylvain
Deruwe een liederavond
liederavond aan
aan
Sylvain Deruwe
Opera te Antwerpen,
de
'Winterreise' van Franz
Franz Schubert.
Schubert.
de 'Winterreise'

- Van
Van Albert
Albert De Swaef
Swaef verscheen het
het boek
boek 'Jeruzalem,
'Jeruzalem, de
de Heilige
Heilige
—
foto's zijn
zijn van
van Longinus
Munter. Bestellingen kunnen
kunnen
Stad'. De foto's
Stad'.
Longinus De Munter.
gedaan worden
worden bij
bij het
het Commissariaat
Commissariaat van
van het
het H.
H. Land,
Land, Oude
Oude
gedaan
Gent.
Houtlei,
Houtlei, 70,
70, Gent.
bij 'De Roerdomp'
Roerdomp' te Brecht,
Brecht, de
de
- Van Fred
Swert verschijnt,
—
Fred De Swert
verschijnt, bij
met een
eeninleidende
inleidende
verhalenbundel 'De
September', met
verhalenbundel
'De Nerven
Nerven van
van September',
tekst van
van Herman
Vos. Bij
Desclée De
DeBrouwer
Brouwer verschijnt
verschijnt de
de
tekst
Herman Vos.
Bij Desclee
bundel
rust van
van de
de duif',
duif', met
met begeleidende
begeleidendeteksten
tekstenvan
van Jan
bundel 'De
'De rust
Veulemans en
W. M.
M. Roggeman.
Roggeman.
en W.
Op
november nam
nam Fred
Swert deel aan
aan een
een podzieavond
poëzieavond te
Op 22 november
Fred De Swert
Keerbergen.
-— In
de maand
maand november
november stelde
stelde Hubert
Hubert De Vries
Vries tentoon
in
tentoon in
In de
,galerie
te Antwerpen.
Antwerpen.
igalerie Steigrad te
-— Jan
Jan D'Haese
D'Haese was mede-auteur
mede-auteur van
script 'Frederik
'Frederik +
02'
van het script
+ 02'
dat op 29
29 oktober
oktober inin'Tienerklanken'
'Tienerklanken' door
door de
deVlaamse
VlaamseT.V.
T.V. werd
werd
dat
uitgezonden
verzorgd door het
het Gents
Gentsmimeteater.
mimeteater.
uitgezonden en
en verzorgd
-— Van
november tot
december stelde
stelde Georges
Georges D'Heedene
Van 30
30 november
tot 18
18 december
tentoon in
in galerij
galerij Leroy te Waregem.
Waregem. Jan
D'Haese verzorgde
verzorgde de
Jan D'Haese
tentoon
inleiding.
- Uit
concertagenda van
van organist
organist Kamiel D'Hooghe
D'Hooghe vermelden
—
Uit de concertagenda
op 14
14oktober,
oktober, deelname
deelnameaan
aanhet
hetorgelfestival
orgelfestivalteteLeuven;
Leuven;
we o.a.
o.a. :: op
november, Erasmusviering
Erasmusviering te
te Parijs;
Parijs; 16
16november,
november,inwijdingsinwijdingsop 44 november,
nieuwe orgel
orgel in
in de
de dekenale
dekenale kerk
kerk te
teTielt;
Tielt; 17
17
concert
concert van
van het
het nieuwe
december, optreden
optreden tijdens
tijdens de
de middagconcerten
middagconcerten te
te Brussel;
Brussel; 21
21
december,
december,
concert in
in de
deBegijnhofkerk
BegijnhofkerkteteTurnhout.
Turnhout.
december, concert
-— Van
Van 13
januari exposeert
exposeert kunstschilderes
kunstschilderes Marthe
13 december tot 5 januari
Dieriekx
eigen huis,
huis,Weilandstraat,
Weilandstraat, 3,3,Antwerpen-Dam.
Antwerpen-Dam.
Dierickx in
in eigen
- Van
januari stellen
stellen Anto
André Van
Van Den
Van 23
23 december tot 11 januari
—
Anto Diez,
Diez, Andre
Sande en Fr/edi
Meister tentoon
galerie van
van de
de Paters
Paters AsAsFried! Meister
tentoon in
in de galerie
sumptionisten
Kapellen-op-den-Bos.
sumptionisten te Kapellen-op-den-Bos.

- Freek Dumarais
Dumarais verzorgde
november de inleiding
inleiding tot
tot de
de
verzorgde op
op 5 november
tentoonstelling
Raeymaekers, in
in het
hetcultureel
cultureelcentrum
centrumCaryaCaryatentoonstelling Jean Raeymaekers,
tide
Brussel.
tide te Brussel.
Dienst voor
voor Toerisme
Toerisme te
te
-— Raf.
Dusauchoit, directeur
directeurvan
van de
de Dienst
Raf. Dusauchoit,
Brugge,
en 66november
november de
destudiedagen
studiedagen'De
'DebuitenbuitenBrugge, leidde
leidde op
op 5 en
landse
van de
deVlaamse
Vlaamse Kust',
Kust', ininhet
hetvormingsinstituut
vormingsinstituut te
te
landse gast van
Oostende.
december vanuit
vanuit de kapel
kapel van
van
-— De
Eucharistieviering, die
De Eucharistieviering,
die op
op 7 'december
het
St.-Michielskollege te
Brasschaat door
door B.R.T.-1
B.R.T.-1 werd
werd uitgeuitgehet St.-Michielskollege
te Brasschaat
zonden,
stond o.l.v.
o.l.v. Antoon
Antoon Eeckhout.
zonden, stond
oktober tot
tot 23
23 november
november tentoon
tentoon in
in
-— Etienne
van 17
17 oktober
Etienne Elias stelde van
het centrum
centrum voor
kunst en cultuur
cultuur te Gent.
Gent.
voor kunst
28 december
december exposeerde
exposeerdekunstschilder-graficus
kunstschilder-graficus Jan
-— Van
Van 17
17 tot 28
van Jef en
en Mieke
Mieke Steylaerts
Steylaerts te
te Beerse.
Beerse.
Flameng in
in het huis van
aan de
detentoonstelling
tentoonstelling'Veurne
'Veurne
-— Fernand
Florizoone werkte
Fernand Florizoone
werkte mee aan
modelstad
juni tot
29 juni
juni 1969)
1969) met
met 14
14
modeistad 1968-1970'
1968-1970'te
te Brussel
Brussel (18
(18 juni
tot 29
gefotografeerde gedichten
handschrift, over
gemeenten uit
uit
gefotografeerde
gedichten in
in handschrift,
over 12 gemeenten
Veurne-Ambacht.
werden geillustreerd
geïllustreerd door
door kunstkunstVeurne-Ambacht.De
De -gedichten
gedichten werden
M. Demeirleir
Demeirleir uit
Koksijde. Dezelfde
Dezelfde gedichten
gedichten werden
werden
fotograaf
fotograaf M.
uit Koksijde.
zomer en
en herfst
herfst 1969
1969 in
in de
de stadsschouwstadsschouwtentoongesteld
tijdens de zomer
tentoongesteld tijdens
burg
Veurne.
burg te Veurne.
-— Van Joos
deel
Joos Florquin verschijnt
verschijnt bij
bij het
het Davidsfonds
Davidsfonds het
het zesde
zesde deel
van
'Ten huize
huize van...',
van .. :, waarin
waarin de
deT.V.-gesprekken
T.V.-gesprekken werden
werden opgeopgevan 'Ten
Joris Diels,
Dieis, Ida
IdaWasserman,
Wasserman, André
Demedts,
nomen
met o.m.
o.m. Joris
Andre Demedts,
nomen met
Rose
Gronon, Hans
Langui, Maurits
Maurits Naessens,
Rose Gronon,
Hans Van
Van Werveke,
Werveke, Emile
Emile Langui,
Naessens,
Jef Rens
Rens en
en Jozef
JozefLuns.
Luns.
-— Tijdens
maanden november-december
november-december stelde
stelde Abraham
Abraham Frank
Tijdens de maanden
het kunstcentrum
kunstcentrum De Draak
Draak te
te Gent.
Gent.
tentoon
in het
tentoon in
-— In
vijfde aflevering
aflevering van
van 'Ne
'Ne Pereant',
Pereanl',
In november
november verscheen
verscheen de vijfde
levensschetsen van
van de
de twintig
twintig priesters
priesters uit
uit het
het bisdom
bisdom
met
met de levensschetsen
Brugge,
in de
de loop
loop van
van 1968
1968gestorven
-gestorven zijn.
zijn. Men
Men kan
kan zich
zich
Brugge, die
die in
'Ne
Pereant' aanschaffen
aanschaffen door storting
storting van
van 100
100 fr.
fr. op
op p.r.
p.r. 2963.75
2963.75
'Ne Pereant'
de auteur,
auteur, Jozef Geldhof,
Geldhof, Dorpweg,
22A, Meetkerke.
Meetkerke.
van
van de
Dorpweg, 22A,
-— In
Intercom te
teKortrijk
Kortrijk verzorgde
verzorgde Fred
Germonprez de
In studio Intercom
Fred Germonprez
inleiding
tentoonstelling van
van Ghis.
Ghis. Devos.
Devos.
inleiding tot
tot de tentoonstelling
-— In
In oktober ging Jos
dagen naar
naar Kinsjasa,
Kinsjasa, naar
naar
Jos Ghysen voor
voor acht dagen
aanleiding
Vlaaamse boekenbeurs,
in de
de
aanleidingvan
vande
de tweede
tweede Vlaaamse
boekenbeurs,die
die er
er in
Belgische
School gehouden
gehouden werd.
werd. Jos
Ghysen hield
verschilBelgische School
hield er verschilJos Ghysen
lende
lezingen, die
die door
door honderden
honderden personen
personen werden
werden bijgewoond.
bijgewoond.
lende lezingen,
oktober
-— In
Warande en
Belfort verschenen
in juni
juni en
en oktober
In Dietsche Warande
en Belfort
verschenen in
twee
cursiefjes van
van Walter
Giraldo, getiteld
'Carcassonne' en
en
twee cursiefjes
Walter Giraldo,
getiteld 'Carcassonne'
'Getuige'.
-— Bij
uitgeverij Vita,
Oudenaarde, verscheen
verscheen van
van
Bij de
de uitgeverij
Vita, Postbus
Postbus 43
43 te Oudenaarde,
Paul Goddyn
dichtbundel,onder
detitel
titel:
'Dromen
Paul
Goddyn een
tweede •dichtbundel,
een tweede
onder de
: 'Dromen
onder druk'.
druk'.
Gunther Goods
in de
de maand
maand december
december tentoon
tentoon te
te
-— Gunther
Gooris stelde
stelde in
Mechelen.

- Twee liederen
liederen van
van Jan
Douliez, '0
Land"enen
'Tweevrienden',
vrienden',
Jan Douliez,
—
'0 Land,
'Twee
op 20
20 september
september voor
voor het
het
op tekst
tekst van
van Berten
Berten Engels,
Engels, werden
werden op
op
eerst ten
ten gehore
gehore gebracht
gebracht door
doorde
debariton
baritonEduard
Eduard Goethals,
Goethals, in
in de
de
Tinel-zaal
teteGent.
werd o.m.
o.m.
Tinel-zaalvan
van'Open
'OpenKring'
Kring'
Gent.Het
Hetlied
lied'0'0Land
Land!',werd
hetzangfeest
zangfeest'Vlaanderen
'Vlaanderenbezingt
bezingt
16 oktober
oktober gezongen
gezongen tijdens
tijdens het
op 16
Zuid-Afrika', dat
leiding stond
stond van
van Wil/am
Zuid-Afrika',
datonder
onderde
de bezielende
bezielende leiding
Willem De
Mayer,
en plaats
plaats vond in
in de
de feestzaal
feestzaal St.-Bavo
St.-Bavo te
teGent.
Gent.
Meyer, en
Op
december werd
werd een
een J. Douliez-viering
door 'Open
'Open
Op 13 december
Douliez-viering gepland
gepland door
van zijn
zijn'Matersonata'
'Matersonata' (tekst
(tekst:
Berten
Kring'-Gent,
Kring'-Gent,met
met de
de creatie van
: Berten
Engels).

Yvonne Guns
-— Yvonne
Guns exposeerde
schilderijen, op uitnodiging
uitnodiging van
de
exposeerde schilderijen,
van de
Vereniging
Stadsrivierloodsen in
Clubhuis, SchotensteenSchotensteenVereniging der
der Stadsrivierloodsen
in het Clubhuis,
te Deurne,
Deurne, en
en dit
dit van
van 99tot
tot23
23november.
november.Verder
Verder exposeerde
exposeerde
weg te
Yvonne Guns
Yvonne
Guns van
tot 31
31 december
decemberininhet
hetC.A.W.
C.A.W. teteAntwerpen
Antwerpen
van 1 tot
stelt zij
zij permanent
permanent tentoon
tentoon in
de salons
salonsvan
vanhet
hetrestaurant
restaurant
en
en stelt
in de
Westmalle. Van
decembernam
nam Yvonne
Lidote
Lidote te
te Westmalle.
Van 15
15 november
november tot 5 december
Yvonne
aan de
degroepstentoonstelling
groepstentoonstelling in
in Art
Art Gallery,
Gallery, G.B.
G.B. te
te
Guns deel
deel aan
Antwerpen
december tot
tot 88 januari
januari aan
aan het
hetKerstsalon
Kerstsalon
Antwerpenen
en van
van 19
19 december
in
galerie Leroy te
Waregem.
in de galerie
to Waregem.

-— Van
31 december
december exposeerden
exposeerden Jac. Douven
Douven en Marcelle
Van 20
20 tot
tot 31
Heyden in
Studio 8,
8, Heerstraat
Heerstraat te
te Neerpelt.
Neerpelt.
Douwen-Van
Douwen-Van der
der Heyden
in Studio

-— Beiaardier Jo
Haazen verleende
zijn medewerking
medewerking aan
het
Jo Haazen
verleende zijn
aan het
volksconcert,
op 16
16november
november door
doorB.R.T.-1
B.R.T.-1 werd
werd uitgezonden.
uitgezonden.
volksconcert, dat op
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— Van 21 november tot 11 december stelde Rigobert Haeck tentoon in galerij Contrast te Gent.
— De letterkundige Julian Haest verzorgde de inleiding tot een
tentoonstelling van John Dix op 5 december te Antwerpen.

Inleiding : 10 januari, 17 u., eveneens door Marcel Duchateau. Het
bezorgt ons vreugde to vernemen, dat deze verdienstelijke kunstenares schitterend werk levert op het gebied van aquarel en
gouache, waarvan de techniekbeheersing veel grotere eisen stelt,
dan sommige would-be critici weleens vermoeden.

- Een unieke literaire avond werd op 5 december in Artepik te
Lichtaart igehouden. Letterkundige Robin Hannelore leidde er de
debatten, waaraan de Duitse schrijver Jurgen Becker, Rose Gronon
en Hubert Lampo ,deelnamen.
Van Robin Hannelore verschijnt bij het Davidsfonds te Leuven de
ieerste roman 'Het 58ste facet', het harde, maar ontroerende verhaal
van de verdwijning van het meisje Marie-Therese Barri; het speelt
zich of in het milieu van de cliamantslijperij in een Kempens dorp.

— Ons Redactielid Mr. Paul Knapen, voorzitter van de Kultuurraad
voor Vlaanderen, werd verheven tot Officier in de Leopold II-orde,
ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de Kultuurraad.
Hartelijkste felicitaties.

— Jos Hendrickx stelde van 22 november tot 5 ,december tentoon

in het centrum voor religieuze kunst te Vaalbeek. De letterkundige
J. L. de Belder verzorgde de inleiding.

— Van 19 december tot en met 12 januari exposeert Constant
Lambrecht in de bovenzaal van het stadhuis te Roeselare. Letterkundige Jaak Stervelinck verzorgde de inleiding.

— Van 18 tot 28 september 1970 exposeerden Pierre Hendrix en
zijn dochter Ria in de Boerenkrijgschuur te Tongerlo.

— Van 13 oktober tot 3 november stelde Gaby Landuyt tentoon in
Bucherstube Ries to Köln-Kalk in Duitsland.

— Van 5 tot 30 december stelde Jan Hoogsteyns tentoon in de
Vlaamse Academische Club V.A.C. te Leuven, en van 18 tot 30
januari in galerij Vyncke-Van Eyck te Gent.

— Van 15 november tot 10 december stelde Etienne Le Compte
tentoon in galerij Vandenboom Deurne-Zuid (Antwerpen).

— Theo Humblet stelt van 15 maart tot 1 april 1970 tentoon in

galerij Waumans te St.-Niklaas. Op 19 november heeft deze kunstenaar een tentoonstelling ingeleid van de tekenaar Gilbert, in
Caryatide te Brussel.
— Paul Nuys verzorgde de inleiding tot de tentoonstelling aquarel

— De Guido Gezellefilm 'Een Jaarkrans van Schoonheid' van
Gilbert Lambert, werd op 25 november voor het Davidsfonds Heule
vertoond.

— Op 16 november werd te Broechem een boekententoonstelling
gehouden met voordracht en tekenwedstrijd voor de jeugd. Cor
Ria Leeman tekende er zijn werk.
— Op 20 , november leidde Paul Leenders te Munsterbilzen het filmforum over de film 'De eenzame lange-afstandsloper'.

en gouache, welke van 20 december tot en met 4 januari in de
lokalen van de Rijkslagereschool te Zandbergen plaatsvindt.

— Van 4 tot 15 december stelde J. M. Legrand tentoon in de zaai
Vecu to Antwerpen.

— Op 22 oktober sprak Luc lndestege voor de Kon. Vlaamse Akademie te Gent, over het groeiproces in Erasmus' werk en meer
bepaald over de teksten, die de schrijver bestemde voor de jeugd
van zijn tijd.

— Composities van Jos Lerinckx werden op 20 november door
B.R.T.-1 geprogrammeerd.

— Van 19 oktober tot 3 november exposeerde Renaat Ivens in
galerij Edepe te St.-Gillis bij Dendermonde.
— 'De wonderdoktoor', een toneelspel van ons overleden lid Jos
Janssen, werd op 2 en 5 december opgevoerd te Vorselaar, door
de plaatselijke toneelkring.
- Bij het Davidsfonds te Leuven verschijnt van Marcel Janssens
de studie 'Max Havelaar, de held van Lebak'. In dit boek schetst
de auteur het beeld van Multatuli en de ontstaansgeschiedenis van
het boek 'Max Havelaar'. Hij ontleedt op bijzonder intelligente
wljze de structuren en elementen van deze grandioze satire en
peilt naar het effect van het boek en naar de grote betekenis
van de Multatuli-figuur.
'Graphia' gaf een map uit met dertien prenten van Piet Janssens
(tier). Inleider was Leo Arras. Over Piet Janssens verscheen een
geillustreerd artikel van Hektor Van Gijsel in het ex-libris-tijdschrift
'Nordisk Exlibris Tidsskrift' (Kopenhagen).
— Op 19 januari treedt het duo Rosa Jonckheere -Ton Van Ark
te Beveren-Roeselare op met voordracht en mime.
— Van 6 tot 19 december exposeerden Judith (schilderijen) en
Recka (keramiek) in de Generale Galerij te Oostende.
— Magda Kint exposeert van 9 tot 31 januari aquarellen in de
Vlaamse Academische Club, Muntstraat, 1, to Leuven. Marcel
Duchateau zal deze tentoonstelling op 9 januari, te 21 u., inleiden.
Van 10 tot 25 januari brengt Magda Kint haar expositie 'Aquarel en

gouache' to Tienen; deze tentoonstelling gaat door onder de
auspicien van het Ministerie voor Cultuur en werd ingericht door
de Cultuurraad, Tienen, m.m.v. alle culturele verenigingen aldaar.
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— Op 14 november werd to Waregem de galerie Leroy geopend,
tevens atelier van de all-round kunstenaar Georges Leroy. Van 26
november tot 17 december exposeerde Georges Leroy beeldhouwwerken in 'Die kleine Galerie' to Bensberg in Duitsland.
— Van de jonge auteur Herman Leys verschijnt in de Belfortreeks
van het Davidsfonds de roman 'lets van warmte', waarin de schrijver de chaotische problemen rond de kerk, het priesterschap, de
ontrouw en de man-vrouwrelatie aansnijdt. Herman Leys werkt
momenteel aan een bloemlezing van Engelse podzie in vertaling.
— In regie van Leo Loomans bracht het gezelschap 'Uilenspiegel'
uit Diest tijdens de maand november twee opvoeringen van 'Glazen
speelgoed' van Tennessee Williams.
— Van 6 tot 21 december stelde Andre Loriers tentoon in Museum
"t Nieuwhuys' to Hoegaarden.
Antoon Luyckx exposeert van 6 december tot 3 januari in galerij
Liebens te Mortsel.

— Van 25 oktober tot 2 november exposeerde Jeanne Luykx beeldhouwwerken in de zaal Harmonie te Lommel.
— Jacques Maertens dirigeerde het Kerstconcert, , dat op 26 de-

cember in de H. Hartkerk to Knokke gegeven werd en waaraan
o.m. het versterkt Westvlaams Orkest en het gemengd koor
Cantabile, hun medewerking verleenden.
— Solisten van het Belgisch Kamerorkest o.l.v. Georges Maes
concerteerden op 4 december in de n hal van het kasteel te Westerlo.
orkest op voor
Op 21, 23, 28 november en op 5 , december trad
de B.R.T.
— Pianist Abel Matthijs verleende zijn medewerking aan een con-

— Van 30 oktober tot 10 november stelde Werner Sarlet tentoon in
galerij Ado te Mechelen en in de maand december in de conferentiezaal van de beurshalle te Brugge.

cert in het kader van het Festival van Vlaanderen 1969, concert dat
op 11 december door B.R.T.-2 werd uitgezonden.

— Karel-Jan Melis stelde van 13 tot 23 'december tentoon in de

— In de maand december exposeerde Maurice Schelck in het
museum voor Schone Kunsten te Oostende.

gemeentelijke feestzaal, Vredegerecht, te Borgerhout. Senator
burgemeester A. Sledsens en kunstkriticus Rene Turkry verzorgden
de inleiding.

— Op 22 oktober las Julien Schoenaerts ' het radio-verhaal 'De Man',
van Ton van Reen voor op B.R.T.-2, en op 26 november 'Jan is
maar Jan', eveneens van Ton Van Reen. Op 17 november trad
Julien Schoenaerts op als More in de opvoering van 'Thomas More
en Erasmus', in St.-Jacobskerk te Antwerpen.

— Van 11 tot 23 december stelde Frans Minnaert tentoon in galerie
Ado te Mechelen.

— Hubert Minnebo en Roland Monteyne stelden van 15 tot 30
november tentoon in galerij De Pelicaen te Duffel.
Bij de uitgeverij A. Van Wiemeersch te Gent verscheen een kunstpocket, gewijd aan Hubert Minnebo.

— Op 4 november werd 'De vijfduimer', een luisterspel van Guido
Staes, door B.R.T.-2 uitgezonden.

— Ghislain Swimberghe stelde van 8 tot 23 november tentoon in

— In het Referendum Vlaamse Jeugd- en Kinderboek 1969 werd
de sprookjesbundel 'Simon en de wondervlinder', geschreven door
Mariette Vanhalewijn en galustreerd door Jaklien Moerman,
bekroond.
— Van 7 tot 22 november exposeerde Antoon Mortier in de voormalige Sint-Nikolaaskerk te Neder-over-Heembeek. De kunstschilder, die dit jaar 50 jaar geworden is, stelde tijdens de vernissage
zijn serigrafisch album' 'Maskerade' voor. Dit album werd door
hemzelf gedrukt op lompenhoudend papier, in een beperkte en
genummerde uitgave.

— Marcel Notebaert stelt van 14 tot 26 maart 1970 tentoon in galerij
Lambermont te Brussel.
— Van 14 november tot 3 december stelde Beatrice Papeians de
Morchoven tentoon in 'Romboudt' te Lissewege. Van 20 ,december
tot 6 januari exposeert ze in galerie Ror Volmar, te Parijs.
— Van 7 tot 21 maart stelt Pol Patoor schilderijen en objecten tentoon in ,galerij An-Hyp te Kortrijk.
— Van 19 december tot 5 januari stelt Achiel Pauwels keramiek
tentoon in het cultureel centrum Aymon te Dendermonde.
— Onze eredeken voor de muziek, Flor Peeters, gaf zijn opus 100
uit, een standaardwerk voor orgel, waarin 213 koraalvoorspelen
voorkomen, die niet alleen het kerkelijk jaar bestrijken, maar tevens
ook aan de kerkorgelist voor elke godsdienstige gelegenheid een
reeks liedvoorspelen ter hand stelt. Het reuzewerk bestaat uit
24 bundels en zal nog verder in ons tijdschrift besproken worden.
- Bij de platenfirma Eufoda verscheen een stereoplaatje met vier
liederen van Armand Preud'homme. Twee ervan werden in kooruitvoering opgenomen : 'Naar wat de dennen fluisteren' en 'De
Bremermuzikanten', de andere twee worden gezongen door de
baritons Robert Derville mijn Kempen') en Renaat Verbruggen
(Op de purp'ren hei). Deze Preud'homme-plaat kost 99 fr. en kan
ook besteld worden bij het Davidsfonds.
— Pater Leonce Reypens shield een hoog gestemde ihomelie over
de religieuze bezinning in de kunst van Eugeen Yoors, ter gelegenheid van diens hulde bij zijn negentigste verjaardag door het
Antwerps artistenfonds.

het Concertgebouw te Brugge.
— Van Omer Tanghe verscheen een bundel 'Missionair bidden en
bezinnen', in verband met ontwikkelingssamenwerking.

— Christine Teller behaalde zopas de 'Godecharleprijs' (80.000 fr.).
Hartelijkste gelukwensen.

— Gaston Theunynck exposeert van 14 tot 26 februari 1970 in
galerij Lambermont te Brussel.
— Van 5 tot 19 april 1970 stelt Suzanne Thienpont tentoon in galerij
Imago te Tielt.
— Van 29 november tot 18 december stelde Geert Vanallemeersch
tentoon in de Korrekelder te Brugge. Werner Lagae verzorgde de
inleiding.
— In de conferentiezaal van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen hield Prof. em. Louis Lebeer een lezing,
gewijd aan het grafisch ceuvre van Pieter Bruegel de Oude. Hoofdconservator W. Van Beselaere dankte Prof. Lebeer om de talrijke
facetten over Bruegel, die door zijn lezing beter belicht werden.
— Van 6 tot 23 december stelde P. Van Bosstraeten tentoon in de
galerij Keunepupe te De Haan-aan-Zee.
— Na ihet eerste 'Bonte Boeketboek' over water en zee, verschijnt
thans bij het Davidsfonds het tweede, ditmaal onder de titel
'Van vliegtuig tot ruimtevaart'. Het werd, evenals het eerste, samengeschreven door jeugdschrijver Gaston van Camp.
— In het kader van de 33ste Boekenbeurs voor Vlaanderen, die
te Antwerpen plaats had van 31 oktober tot 11 november, vermeldt
men in het 'Referendum Vlaaamse Jeugd- en Kinderboek' bekroond
werk o.a. van Gerda Van Cleemput ('Maruja van de Zonnekust').

Gerda Van Cleemput tekende op 15 november haar werk op de
boekententoonstelling te Broechem.
— Van 8 november tot 5 december exposeerde Gilbert Van den
Bossche in galerij Forum to Oostende.
Beiaardier Piet Van den Broeck verleent regelmatig zijn medewerking aan het volksconcert van B.R.T.-1 op zondagvoormiddag.

-

— 'Het aards bedrijf', een ,liederencyclus voor tenor en piano, op
gedichten van Paul Devree, gecomponeerd door Herman Roelstraete, werd op 9 december door B.R.T.-3 geprogrammeerd. De
tenor Sylvain Deruwe was de vertolker.

— Van 20 tot 31 december nam Maurice Van den Dries deel aan de
tentoonstelling door de groep Acid, die doorging in galerij 'De
Zwarte Panter' te Antwerpen en die ingeleid werd door Guy van

— In december exposeerde Frans Rubens in studio 'Intercom' te
Kortrijk.

— Harold Van De Perre stelt van 28 februari tot 12 maart 1970,
glasramen, , mozaTek en tekeningen tentoon in galerij Lambermont
te Brussel.

Hoof.

— Het blijspel 'Het testament van Tante Claudia', idat op 9 november werd opgevoerd in Familia te Deurne-Zuid, werd door Karel

— Jaak Vanderheyden stelde van 20 november tot 2 december

Ruyssinck vertaald.

tentoon in de prive club Vecu te Antwerpen.

— Art van der Linden verleende zijn medewerking aan de tentoonstelling, ingericht onder auspicien van het gemeentebstuur van
Edegem.
— In de maand november stelden Jan Van der Loo en Alfons Van
Meirvenne tentoon in galerie Campo te Antwerpen.

Pontonstraat, 12, 8400 Oost-

— Op 22 november werkten Neer Vantina en Fred de Swert
aan de podzieavond 'Uit met de ,dichter' te Keerbergen.
-

mee

Moderne met de hand geweven tapijten, naar 'ontwerpen van

tentoon

Jean Van Vlasselaer uit Antwerpen, werden van 2 tot 20 december

— Antoon Vander Plaetse deklameerde op de pater Callewaert-

— Maurits Van Vossole publiceert tegen nieuwjaar 1970 zijn nieuwe

— Van 6 tot 14 december stelde Pieter Van Der Meersch
in studio Cogels te Deurne.

tentoongesteld in de Hemingway Galleries te New York.

herdenking te Gent, naar aanleiding van de vijfde verjaring van het
afsterven van de vermaarde predikheer en studentenbezieler.

bundel 'Klavervier', bevattende 70 gedichten. Te bestellen op het
adres : Heldenplein, 3, Dendermonde, a 120 fr.

— Van Paul Vanderschaeghe verschijnt bij het Davidsfonds het
jeugdboek 'Vogels achter tralies', het verhaal van de negerjongen
Kisi, die van zijn vader, de medicijnman, een wondere toverkracht
heeft meegekregen.

— Van 6 tot 18 december exposeerde Omer Van Vosselen in galerij
Lambermont te Brussel. Hij stelt van 20 september tot 7 oktober
1970 tentoon in galerij Waumans te St.-Niklaas.

— Andre Vandevoorde

stelt van 12 tot 28 december tekeningen
tentoon in galerij Jules Boudry te Poperinge.

— Het Waregems Knapenkoor, dat onder leiding staat van Frans
Vandorpe, verleent zijn medewerking aan het Kerstconcert op 26
december te Knokke en op 28 december te Waregem.

— Bert Vanhaecke stelt van 26 juni tot 13 juli 1970 tentoon in
galerij Imago te Tielt.
— Bij Lannoo te Tielt verscheen de kolder-eersteling van leraar
Pol Vanhaverbeke : 'Zus had igeen 'geluk. Ze zat juist in bed met
Sinterklaas', waarin de auteur het beste uit zijn verzameling woordspelingen uit opstellen van leerlingen publiceert.
— 'De vier seizoenen van Pieter Bruegel', toneelwerk van Jean
Francis, in het Nederlands aangepast door Hubert Van Herreweghen, werd door de Vlaaamse T.V. op 5 december uitgezonden.

— Guy Van Hoof selekteerde de tentoonstelling 'Acht Antwerpse
kunstenaars', die van 17 december tot 6 januari doorgaat in 'Caryatide' te Brussel. Hij leidde ,deze expositie trouwens ook in.
— Bij Hernieuwen-Uitgaven te Roeselare verscheen : 'Albania, 25
jaar Stalinisme', van de hand van Roger Vanhopplinus. Te bestellen
a 120 fr. ofwel bij 'Hernieuwen', Noordstraat 100 te Roeselare,
ofwel bij de auteur, Kerkplein, 4, Rumbeke.
— Van 6 tot 21 december stelde Annie Vanhoutte tentoon in het
centrum voor religieuze kunst te Vaalbeek.
- Van 18 oktober tot 26 november stelde Frans Van lmmerseel
tentoon in het Gildenhuis te Duffel, en in de lokalen van Ebes-Imea
te Antwerpen verovert hij het publiek met zijn glazenierskunst.
Vooral de 'Reinaartcyclus' en de 'Lange Wapper' trekken ieders
aandacht.

— Krist. Van Ingelgem bespeelde thet barokorgel tijdens een concert van Italiaanse religieuze muziek, ,dat op 29 oktober door
B.R.T.-2 werd geprogrammeerd.
— In de maand december stelde Leo Van Paemel tentoon in het
Stedelijk Concertgebouw te Brugge en te St.-Niklaaas van 5 tot
22 april 1970 is hij te gast in galerij Waumans.

— Julien Van Remoortere

presenteert op 16 januari, in het groot
Kursaalauditorium te Oostende, een gloednieuw programma 'Met
een Muze op schoot'; werken eraan imee : Piet Theys, Louis Verbeeck, Gerard Vermeersch, Willem Vermandere,
Herman Elegast
en Hugo Raspoet. Verder plant Julien Van Remoortere met Pol
Vanhaverbeke, de auteur van het succesboek 'Zus had geen geluk...', een toernee met een kolderprogramma, getiteld 'Kolderen
met mijn zus' (duur : ca. 1 1/2 uur, geschikt voor alle verenigingen).
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lnlichtingen : Julien Van Remoortere,
ende (tel. 059/771.81).

— In 'Vergeet niet te lezen' van 4 november werd Anton Van
Wilderode geInterviewd over 'De dubbelfluit', een literatuurgeschiedenis voor het hoger middelbaar Onderwijs.
— Vier dinsdagen naeen trad Louis Verbeeck op in de Brusselse
Beursschouwburg met een nieuw kolder- en poezieprogramma.
Voor het Davidsfonds trad Louis Verbeeck o.m. te Mechelen, Meerhout, en Retie, met een kleinkunstprogramma op. Dit was op 11
december o.m. ook het geval te St.-Martens-Latem, op initiatief van
de V.Z.W. Kunstenaarsdorp.
— De T.V.-uitzending 'Poezie in 625 lijnen' op 8 november was
gewijd aan het werk van Reno Verbeeck. De voordracht was van

Arnold Willems.
— Over de strijd om Frans-Vlaanderen schreef Luc Verbeke het
boek 'Vlaanderen in Frankrijk', dat in de keurreeks van het Davidsfonds wordt uitgegeven. Andre Demedts schreef de inleiding en de
slotbeschouwing.
— 'Woudtaferelen', een compositie van Renaat Veremans, werd op
12 december door B.R.T.-1 geprogrammeerd.
- Kunstschilder Jean-Pierre Verhaeghe stelde van 28 november
tot 14 december tentoon in ihet Cultureel Centrum van Brussel, te
Neder-over-Heembeek.

— Ernest Verkest vertolkte een rol in de opvoering van 'Met blote
voeten in het park', dat in december een zestal keren ten tonele
werd gebracht door Keldertheater Malpertuis te Tielt.

— Willem Vermandere verleende zijn medewerking op 24 oktober
aan een Davidsfondsavond in de zaal Rio te De Haan. Van 31
januari tot 12 februari 1970 stelt Willem Vermandere beeldhouwwerken en schilderijen tentoon in galerij Lambermont te Brussel.
Met Gerard Vermeersch trad Willem Vermandere op te Kortrijk,
op 1 december in het programma 'Met een muze aan board'. Verder noteerden we het optreden van Willem Vermandere te Klemskerke op 29 november en te Roeselare op 6 december.
— Op 21 oktober trad Gerard Vermeersch op te Deurle in de
Latemse galerij, met zijn kolderprogramma 'Kere weer om'. Op
3 januari brengt Gerard Vermeersch de premiere van zijn nieuw
kolder- en kabaretprogramma in de Korrekelder te Brugge. Bij het
Davidsfonds verscheen de sprookjesplaat 'Roodkapje', waaraan
ook Gerard Vermeersch meewerkte.
— Van 6 tot 16 december stelde Jose Vermeersch tentoon in galerie
Campo te Antwerpen.

— Jack Verstappen en Gerard Simons schreven een prettig boek
over 'Vlaamse Volkshumor', met luimige tekeningen van graficus
Een uitgave van de Uitgeverij Saeftinge te
Blankenberge.

Antoon Vermeylen.

— Bij Desclee De Brouwer te Brugge verschijnt een reeks publicaties met de bedoeling 'mensen helpen te leren !even'. De reeks
staat o.I.v. Luk Versteylen. Het eerste deel : 'Leren leven met de
vragenklapper' is al ter perse. Binnenkort verschijnt ook 'Leren
leven met het woordenboek' en 'Leren leven met de bedenkingen'.
50 fr. per ex.
— Bij het Davidsfonds te Leuven verschenen zes getekende wenskaarten in vierkleurendruk van de tekenaars Dirk Verstraete en
Leo Dresselaers.
- Sedert september 1969 verzorgde Frans Verstreken een reeks
fotoreportages voor 'Zie-magazine', over gspecten van Vlaamse
steden en dorpen. In het tijdschrift 'Brabant' nr. 5, 1969, publiceerde hij de rijk gethustreerde bijdrage : 'Landdag van het Kinderspel' over het paneel 'De kinderspelen' van Pieter Bruegel
de Oude.
- Godfried Vervisch exposeerde van 1 tot 16 november in Kunstforum te Schelderode. Van 15 tot 29 maart 1970 stelt Godfried
Vervisch tentoon in galerij Imago te Tielt.
— Op 31 oktober lazen de dichters Dirk Christiaens, Jan Van
Hemeldonck, lgnaas Veys, Leopold M. Van den Brande en Roger
de Neef voor uit eigen werk op de Begijnenzolder te Mechelen.
Van lgnaas Veys verscheen bij Vita te Oudenaarde de dichtbundel
'Tussen zon en schaduw'.
— Op 7 november verzorgde Anton Vlaskop de inleiding tot de
tentoonstelling Sonja R. Bauters, in het cultureel centrum te Aymon,
te Dendermonde.
- Tekeningen van Martin Wallaert worden van 21 idecember tot
9 januari geexposeerd in de Generale Bank te Deinze.
- Koen Wijngaerden uit Deurne won de Bugatti-prijs, uitgeschreven door de Kon. Mij. voor Dierkunde en voorbehouden aan jonge
kunstenaars van de Kon. Academie van Antwerpen.
- Nelly Windels stelde van 1 tot 17 november tentoon in de galerij
van het Cultureel centrum te Kortrijk.
— Kunstschilder Karel Wollens exposeerde van 9 tot 26 november
te St.-Niklaaas, en van 27 november tot 18 december te Kortrijk.
Einde januari tot begin februari komt Torino (Italie) aan de beurt.
— Van 14 november tot en met 5 december exposeerde Paul
Wyndaele in de Generale Galerij te Oostende.

Vrije tribune
Claesnummer (1)
Wat u gedaan hebt voor Ernest Claes, reikt verder dan zijn persoon
en zijn persoonlijkheid. Proficiat uit ganser harte ! De inhoud van
dit nummer is uiterst waardevol en de vormgeving is uitstekend.
U hebt op schitterende wijze hulde gebracht aan een groot kunstenaar, een nobele Vlaming en een innig-goed mens. Dank daarvoor ! Driemaal dank !
Jos Philippen, Diest.
Claesnummer (2)
lk feliciteer u voor het prachtige Ernest Claes-nummer (maar dit
zou ik bij elk nummer van 'Vlaanderen' kunnen doen)...
Glem De Ridder, secretaris-generaal Davidsfonds, Leuven.

Claesnummer (3)
'n Nummer naar mijn hart. 'n Topnummer tussen vele andere,
wil ik het noemen, en aanzie het dan ook als een zeer welgekomen Sint-Niklaasgeschenk. Wat me echter vanaf dit jaar minder
bevalt is de druk in 3 kolommen. Hoofdzaak blijft de behandelde
onderwerpen of kunstenaars en in mindere, maar toch belangrijke
mate : het tijdig verschijnen. Mogen we hopen dat hieraan kan
verholpen worden in volgende jaargang ? In ieder geval proficiat
voor het Ernest Claesnummer I
E. Sillis, Duffel.
Tevreden lezer (23)
lk bied u mijn felicitaties aan voor uw tijdschrift, dat al die jaren,
die ik het ken, steeds op het hoogste niveau stond, zowel qua
inhoud als presentatie. lk ben zelfs de mening toegedaan, dat ook
niet-kunstbelangstellenden met veel interesse elk nummer zouden
lezen.
Andre Vandierendonck, Knokke.
Apocalypse : trieste show ?
Met grote teleurstelling las ik het verslag over de Apocalypse
(n.v.d.r. : zie nr. 107, Kunstecho's, Antwerpen). Een trieste show ?
Heeft die persoon de tentoonstelling en de zeer mooie en boeiende
film gezien ? Men zou denken dat hij alleen is voortgegaan op het
lezen van een nogal bombastisch reklaamblaadje — genre 'biggest
in the world' — dat ik ook afkeur.
De samenwerking tussen zoveel artiesten, wetenschapsmensen,
ambachtslieden en eenvoudige arbeiders is al op zichzelf een
prijzenswaardig lets — en daarbij de prachtige letters van die
zeer bescheiden (aan polio lijdende) vrouw. De gouden letters
alleen — om te zwijgen van de rest — zijn een volmaakt meesterwerk. lk begrijp u niet. U zijt 'kristelijk' en wanneer een zeer
merkwaardig werk met religieuze intensiteit wordt geschapen, dan
noemt u .dat een 1.000.000 dollar trieste show. Nee, ik neem het
niet. lk hoop — en geloof me : het is noodzakelijk 4dat u deze, uw
'trieste show', zoudt rechtzetten in het volgend nummer van
'Vlaanderen'. Als enig excuus voor de redactie geldt, dat zij niet
alles kan zien, wat geexposeerd wordt.
Neen, het stemt mij treurig — dat had ik niet verwacht.
Marinette Arnou, Antwerpen.
Wat wij ten stelligste contesteren — om een modewoord te gebruiken — is, wat in deze brief zelf wordt genoemd 'de religieuze
intensiteit, waarmee dit werk werd geschapen'. Wij betwisten niet,
dat een aantal kunstenaars, die meegewerkt hebben aan 'Apocalypse', wellicht 'religieus geintensifieerd' geweest zijn, maar het
opzet, in zijn totaliteit, is noch min noch meer showbusiness,
waaraan een enorm kapitaal verbonden is. De uitgever laat niets
na om Apocalypse met een sensationeel aureool te bekronen en
vertelt, aan wle het horen wil, dat Japan hem reeds 40 miljoen
frank aanbood, maar dat hij 50 mil joen wil en de voorwaarde, dat
het werk in Europa blijft en bestendig geexposeerd wordt. Het
gaat dus hoegenaamd niet over alle mensen, die Apocalypse
gerealiseerd hebben — voor de aan polio lijdende kunstenares
hebben wij een grote bewondering, b.v. maar uitsluitend om
de 'grote bedoeling', die achter het opzet verscholen is. Showbusiness heeft nu eenmaal niets, maar dan ook niets, met kunst
te maken.
Claesnummer (4)
Wat 'n verrassing ! Ernest Claes posthuum gehuldigd door 'Vlaanderen'. Hulde en dank voor de uitstekende wijze, waarop u en
het C.V.K.V. de zonnige ziel van Nest nog eens in het licht hebt
gesteld. (...) Eon bescheiden opmerking of vraag. Mocht geen
enkele Noordnederlandse vereerder of vriend aan de Ernest Claesherdenking in 'Vlaanderen' deelnemen ?
Jef Notermans, Maastricht.
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Dat wij Noord-Nederland vergaten, is inderdaad een onvergeeflijke
fout van onzentwege. En dat er boven onze noordergrens ook
mensen zijn, die een grote verering voor Claes koesteren, is een
felt : Drs. Jet Notermans is een van hen. Wij vinden ons verzuim
bijzonder jammer, maar gedane zaken hebben nu eenmaal geen
keer...

de staatsprijzen; dat het op een fraai stuk komedie neerkomt, zal
wel iedereen weten, maar een betere formule voorstellen is een
andere zaak. Men vergete niet dat niet zozeer een jury het oordeel
velt dan wel de man die deze jury samenstelt en dat alle jury's
voor hetzelfde soort kritiek vatbaar zijn.
Wel geef ik graag mijn mening over het jongste bekroond meesterwork. In sde wedloop van wie-durft-meer heeft Geeraerts een nieuw
rekord gevestigd en m.i. als eerste de grens van het walgelijke
overschreden. Een op de handen van vele snobs gedragen on begaafde knaap wentelt zich 200 bladzijden lang in zijn sexopatologische obsessies, benoemt de vrouw tot slechts hiervoor dienstig
gerief, spuwt terloops op missie, beschaving, gezin, versiert het
geheel met wat meppen, abortus en dies meer on wacht op het
handgeklap van het publiek.
Om alleszins duistere motieven wordt dit 'werk' nationaal gelauwerd, dus ook ter lezing aanbevolen. Mode door een katholiek
hoogleraar.

Berthe-Art-beurzen
Dit schrijven als gevoig van vele onjuiste publicaties in de pers.
Bij eventuele opnamen in 'Vlaanderen' van een bericht, betreffende het toekennen van de Berthe-Art studiebeurzen voor schilderkunst, zijn wij zo vrij u om juiste informatie te vragen.
Het betreft hier studiebeurzen en geen prijzen. Er werd nl. een
beurs van 60.000 fr. toegekend aan Jan van den Abbeel en twee
studiebeurzen van elk 50.000 fr. aan Jan van Nunen en Maio
Wassenberg. Informatie eventueel to bekomen bij het ministerie
van de Nederlandse cultuur.
Maio Wassenberg, Duisburg.

,

Stemmen gaan op om het talent van Geeraerts te verdedigen.
Hoeft niet. Werc reeds in 'Ik ben naar een neger' voldoende
bewezen.

Claesnummer (5)
Op sinterklaasavond ontving ik uw merkwaardig Ernest Claesnummer. De ruime inhoud van uw tijdschrift bezorgt me elke keer
vele dagen rijkelijk snoepen. Wat jammer dat niet elle openbare
bibliotheken een abonnement op 'Vlaanderen' bezitten...
Ferd. Bilcke, Merksem.

Anderen kakelen .direkt over de vrijheid van de schrijver. Als
echter sommige schreeuwers in dit land niet gaan inzien dat er
geen enkele vrijheid is die niet beperkt wordt, nl. door de vrijheid
van anderen, ,dan kan alles ons nog to wachten staan, van onbeperkte luchtbezoedeling tot on met absolute onvrijheid. Erg is
trouwens niet dat een individu het nodig voelt zijn ziekelijke
obsessies tot de laatste spermadruppel uit to schrijven, maar dat
er aanstonds een koor klaar staat om dit als het schrijversschap
(denderend, oertalent, vitalisme, realistische oprechtheid...) to huldigen. Arme jongens.
Overigens stelt men vast dat binnenskamers het produkt van
Geeraerts veelal als vieze brij wordt verworpen, maar idat haast
niemand dit buitenhuis wenst te zeggen; men kon wel eens konservatief schijnen.
En een vereniging die zich 'Christelijk' Vlaams Kunstenaarsverbond
noemt, vindt het niet opportuun om als verbond to zeggen wat
zich nochtans opdringt.

Staatsprijs voor drek (2)
In de periode tussen het schrijven van mijn stukje 'Staatsprijs voor
drek' en het verschijnen ervan in 'Vlaanderen' (nr. 107, pag. 347)
zijn enkele zaken iduidelijker geworden. lk vernam, dat Piet van
Aken zich uit de jury terugtrok (ik igeloof niet, dat hij het deed uit
protest tegen de bekroning van een pornografisch boek) en dat
Paul de Vree zich bij de stemming onthouden heeft. Clara Haesaert,
Lieve Scheer en Dr. Marcel Janssens hebben het zaakje geklonken.
Twee vrouwen en een hoogleraar aan ide katholieke universiteit van
Leuven. In de pers een stuk of wat artikels gelezen over doze
onverkwikkelijke kwestie. Eon zwaar protest, nl. van Gaston Claes
in 'De Gazet van Antwerpen' — kan ik volledig onderschrijven —
maar ook deze medalje heeft een keerzijde : indien ik mij niet
vergis, is Gaston Claes ook nog sectieleider van de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen, vereniging, die Jef Geeraerts zal
huldigen n.a.v. zijn staatsprijs. Indien dit waar is en indien Gaston
Claes zich niet openlijk distancieert van de huldiging (het minimum wat hij zou kunnen doen !), dan is hij een farizeeer (of
hoe moet je idat anders heten ?). Van verscheidene mensen bereikten mij brieven, waarbij zij hun instemming betuigden met mijn
protest. lk citeer de voornaamste passages :
'Meent u niet dat het toch in de lijn van 'Vlaanderen' Iigt ook zijn
stem te verheffen tegen een dergelijke bekroning ? Waarom kan
een voltallige redactie dan hiertegen niet protesteren, op een
eerste pagina en met het vereiste gezag ?' (Antwoord : de redactie
heeft gemeend a.h.w. een 'globaal protest' to moeten formuleren,
dat als editoriaal afgedrukt wordt in nr. 109).
'Mocht het front in ,deze aanval derwijze uitbreiden, tot die
modderpiraten eindelijk beseffen dat hun 'rijke' pen evenwaardig
aan andere motieven .kan besteed worden. Maar thelaas, dan zou
die 'schitterende' stijl er plots voor velen niet zO schitterend meer
uitzien...'
'Als de Westerse wereld voort Sodoma en Gommora tegemoetgaat
zullen we van dat soort nog keuze genoeg hebben. Uw goede
kritiek kan trouwens op vele andere gevallen toegepast worden.'
(Daarom het 'globale protest' van de redactie).
Julien Van Remoortere, Oostende.

Staatsprijs voor drek (3)
lk wens voorlopig niet to antwoorden op uw enquetevraag i.v.m.
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Eon waarheid laat zich nochtans niet overschreeuwen. Men kan
drek verpakken in zilverpapier, in kelken, zelfs in literatuur. Drek
blijft het.
Jan Veulemans, Turnhout.

Staatsprijs voor drek (4)
Moet men bij de lezing van 'gangreen' of 'de drek' vooropzetten,
de 'meesterlijke bouw', of meewarig glimlachen om de 'oppervlakkige belevenis" van de auteur — Jan Cremer achterna — met
inderdaad wat meer dan gewoon talent. M.i. moet men het de
'jury' niet aanwrijven dat zij dit werk bekroonde. Het is onze
hypokriete maatschappij die zich zelf veroordeelt. Als 'die maatschappij de eksploten van een ekskoloniaal aanvaardde en aanmoedigde is , het niet die .man die moet bevochten worden, wel de
maatschappij. Moest Piet Van Aken niet op zijn sloffen de deur
uitgestormd zijn, zou de uitslag waarschijnlijk anders zijn geweest
en zou LINKS waarschijnlijk even hard geschreeuwd ihebben als
nu RECHTS.
Dat een katoliek minister van kultuur dit werk onderschreef is
nogal logisch, of men zou werkelijk een jury miskennen, en daarbij
is een hele dosis MOED nodig.
Dat de 'V.V.L.' via de kranten nu al meedeelde dat ZIJ de Jef ging
huldigen is nog zo'n sprookje voor kabouters en stoute kinderen.
Al met al kreeg 'gangreen' de nodige publiciteit en zal Geeraerts,
doorheen zijn nog to schrijven werken, als 'gelouterde en bezinde'
vrijbuiter, zichzelf dit gelaat aanpassen dat hem voor het ogenblik
het gunstigst lijkt, de maatschappij achterna !
Neer Vantina, Brussel 15.

,

Staatsprijs voor drek (5)
lk kan best verdragen dat Jef Geeraerts goed verkoopt — ieder
auteur zijn pretje — maar ik meen dat de Staatsprijs archi-slecht
besteed is aan dergelijke penisliteratuur. Geeraerts is werkelijk
door de seks ,geobsedeerd. Het werk is blijkbaar in eon adem geschreven, doch het verveelt me door de herhaalde beschrijving van
seksuele en perverse handelingen. Het wordt monotoon ! Zijn
schrijverstalenten (stiji, constructie, enz.) — die hij onmiskenbaar
heeft — hebben me nergens totaal overweldigd. De inhoud van het
boek valt bovendien beslist mager uit, zodat we deze gehuwde man
met zijn drie wettige kinderen eerder moeten beklagen dan feliciteren wegens de tentoongesprelde uitspattingen en geweiddaden.
Dat juist Clara Haesaert en de twee katholieken Marcel Janssens
en Lieve Scheer dit werk hebben voorgesteld ter bekroning, tegen
de mening in van de linkse doch wijzere en humanere auteurs
Paul De Vree en Piet Van Aken, die in alle eerlijkheid het betere
werk van Michiels wilden bekroond zien, verwondert mij , geenszins.
Wellicht zien zij iets in de vrouw, die als object wil gebruikt worden.
(Een theorie uit 'Gangreen'.) Nou, elk zijn meugje !
Het wordt echter hoog tijd, dat de goegemeente niet meer bij de
neus wordt genomen. Bijna elke keer is er heibel rond de Staatsprijs. Zolang als alleen de drie grote tijdschriften hun mannetjes —
en vrouwtjes — in de officiele jury loodsen zal de boel corrupt
blijven. Zeker als de grote baas geen haar op zijn tanden heeft.
Hij is tenslotte verantwoordelijk of niet, want hij alleen bekroont
ja dan neen een werk. Of moeten we aannemen, ,dat ons aller
katholieke portefeuillehouder geen tijd vond om het boek vooraf
te lezen ? Had hij het elders misschien zO druk met de opvoeding
van het geliefde Vlaamse yolk ? Dergelijke penisliteratuur bekronen
noemen wij echter volksafvoeding. In de beoordeling van een literair werk moet de inhoud meetellen als een integrerend deel. Hier
staan we voor een volledige degeneratie van al wat menswaardig
is. Het gaat ook niet op in een land, dat voor de grootste helft
katholiek is, een jury voor een staatsprijs te installeren, waarin de
katholieken in de minderheid zijn, nl. twee tegen drie.
In elk geval staat er nu een minister te bl(st)inken. Het zal hem
geen deugd doen.
Albert de Longie, Ooike.

Zoekertjes
Oscar Van Aerden, Tentoonstellingslaan, 73, Antwerpen, is op
zoek naar de 'Vlaanderen'-nummers 99 en 102 (Vlaamse Symbolisten I Muziek en Ievensmilieu).
Jenny De Bondt, Basseveldestraat, 1, 9000 Gent, tel. 09/25.07.19,
zou prachtig geholpen zijn met een exemplaar van het Servaesnummer (nr. 58) van 'West-Vlaanderen'.
Georges Moors, Rijselsteenweg, 12, leper, tel. 057/216.88, stelt de
elf eerste jaargangen van 'West-Vlaanderen' te koop.
Jozef Vandromme, Zoetendaalstraat, 8, 8960 Reningelst (W.-VI.)
wenst alle verschenen 'West-Vlaanderen'-nummers aan te kopen.
Luc Leytens, Blancefoerlaan, 5, Antwerpen L.O., zoekt , dringend het
novembernummer 1952 van 'West-Vlaanderen' (Ryelandt-nummer).

U kan nooit beseffen welke enorme dienst u ons bewijst, indien
u NU herabonneert :
250 fr.
postrekening 9576 Bank van Roeselare
met vermelding :
herabonnering 'Vlaanderen'

Ku nstecho's
ANTWERPEN
C. J. Staes, adj.-hoofdred. van de 'Gazet van Antwerpen', overleed
op 19/12. Hij had zich als letterkundige verdienstelijk , gemaakt
o.m. door toneelstukken, romans en T.V.-bewerkingen ('De filosoof
van Hagem', 'Jeroom en Benzamien', 'De Heren van Zichem'). Aan
zijn familieleden onze oprechte deelneming.
De Vereniging van Kempische schrijvers vergaderde op 11 november in het Archief en Mus. v. h. VI. Cultuurleven. Er werd hulde
gebracht aan Rene Verbeeck (J. Haest), Flor Peeters (Prof. Boereboom) en een in Memoriam Kallist Fimmers werd uitgesproken
door Fr.-I. Van Damme. De statuten werden gewijzigd om ook nietkatholieke letterkundigen tot de vereniging toe te laten. Aan de
gehuldigden werd een portret door Gerard Baksteen aangeboden.
Het Reizend Volksteater van de Prov. Antwerpen trad zestien
maal op in november en tien maal in december. Op het programma
o.m. 'Lady Windermere's waaier' van Oskar Wilde, in regie van
Edw. Deleu.
De VTB-prijs van de VI. humor voor tekeningen wacht tegen 16/12
de deelnemende stukken in op het secret. St.-Jacobsmarkt, 45.
Het koninklijk paleis te Antwerpen zal worden ingericht als

Internationaal Kultureel Centrum in het raam van de beeldende
kunsten, en als museum voor moderne kunst in ons land. Het zou
ook dienen als ontmoetingscentrum voor plastische kunstenaars.
Verder zouden er tentoonstellingen worden ingericht. Ook vernemen we dat ons redactielid, Ludo Bekkers, zou benoemd worden
tot directeur van deze veelbelovende inrichting.
Ludo Bekkers zal de tentoonstelling 'Graveurs van heden' inleiden
in het Torengebouw, op 11 januari.
De Rembrandtprijs 1969 werd te Bazel toegekend aan de Antwerpse schilder Jozef Vinck (10.000 Zw. fr.). Op 17/12 werd de
prijs hem overhandigd in het Kon. Museum, waar die idag een
kleine retrospectieve ,geopend werd tot 4 januari. Hartelijk gefeliciteerd. Vermelden we dat het Museum voortaan de maandag
en niet de dinsdag gesloten is.
Een Darer-tentoonstelling wordt voorbereid voor 1970, in het Osterriethhuis, naar aanleiding van de 450e verjaring van de bekende
DEirer-Reise naar Antwerpen.
Het Algemeen Nederlands Zangverbond voorziet voor 1970, behalve
het feest zelf (31/5), een reeks koorateliers, koorweekends, studieweken, studienamiddagen, cursussen on technische bijstand aan
koren op verschillende plaatsen in Vlaanderen. lnlichtingen : Oudaan, 22-24. Het lidmaatschap (125 fr., giro 963.36, ANZ, 2000 Antwerpen) geeft o.m. recht op het (maandblad 'Vlaams muziektijdschrift' (voorheen 'Harop').

Openbaar kunstbezit in Vlaanderen maakte zijn 8e jaargang bekend. Het publiceerde ook een 'Bruegel'-boek door R.H. Marijnissen. De museumkaart werd verruimd tot Wallonie.
Het Kon. VI. Muziekconservatorium organiseerde, behalve een
reeks concerten, de orgelprijs A. Paepen (1/12) en de Baumansprijs
voor piano (28/11). Tevens werd een 'Seminarie voor oude en
nieuwe verschijnselen in de muziek' (vanaf 6/12) ingezet, met referaten van K. Goeyvaerts, Cl. Coppens, H. Sabbe, Gh. Potvlieghe,
Mevr. Lambrechts-Douillez, J.P. Biesemans, Ren. Verbruggen, W.
Eichner on Fr. Glorieux. Op 15/11 had een colloquium plaats over
de herstructurering van het imuziekonderwijs.
Op 13-1 , gaat het laureatenconcert door n.a.v. de diploma-uitreiking
(Arenbergschouwburg).
De Orgel-Wintercyclus ging door in de St.-Jozefskerk te Antwerpen,
op 28 november, 5, 12 en 19 december. Zowel oude meesters,

439

Bach, romantische als moderne muziek werden vertolkt. De uitvoerenden stonden in voor een hoog gehalte van deze muzikale
prestatie : Wolfgang Dal!man, Raphaele Garreau de Labarre, Hubert
Schoonbroodt en Herman Verschraegen kwamen achtereenvolgens
als organisten aan de beurt.

BEVEREN-WAAS
Het St.-Martinuskoor o.l.v. W. Snellings bracht op plaat een aantal
koorwerken van Bruckner, Strawinski, Vic Nees, Byrd, Schutz, e.a.,
bij de Deutsche Gramophon Ges., Hamburg. (295 fr., J. Staut,
Vrasenestr.).
De Piet Stautkring organiseerde a.m. een voordrachtavond met
Albert Vogel (17/12).

BRUGGE
De Korrekelder bracht in de maanden november en december
', De trap' van Ch. Dyer, in regie van Raf Reymen.
De Westvlaamse Gidsenbond huldigt zijn erelid kunstschilder
Guill. Michiels door een huldealbum; intekening 120 fr., giro 13.204,
Kredietbank, Brugge.
De Internationale orgelwedstrijd gaat door van 16 tot 21/8/70, in
het kader van het Festival van Vlaanderen. Voorwaarden en inschrijvingsfolders : Collaert Mansionstr. 30. Jury : Mich. Chapuis,
Kamiel D'Hooghe, P. Hurford, M. Schneider; secr. P. Francois.
Prijzen : 40, 30, 20 en 10.000 fr.
Een Inventaris van het verenigingsleven in W.-VI. werd uitgegeven
door de Prov. Cult. Dienst, Zilverstr. (110 fr., giro 190.13).
Kunstgroep Iris, waartoe o.m. 'de betreurde Denise Schaeverbeke
behoorde, exposeert van 23-12 tot 4-1 in de Brugse galerij, Steenstraat 41.
likersmeedkunst vroeger en nu wordt tot 10-1 vertoond in het
Huidevettershuis, in samenwerking imet de Brugse smedenbond en
Navemetaal van Roeselare.
Een Bibliografie van de geschiedenis van Brugge van de hand van
Lic. A. Vanhoutryve verschijnt op 1-5-70 bij Familia et Patria te
Handzame; 9.000 titels tot 1969, met inbegrip van vroegdrukken,
dagbladartikels, archiefstukken enz. Bij voorintekening 600 fr., gironummer 164.37 Kredietbank, Handzame. Onontbeerlijk voor de
Brugse kunstgeschiedenis.

BRUSSEL
Mens en ruimte hield een internat. congres over de 'Stad van de
toekomst', voorgezeten door J. Zwaenepoel. Aansluitend hierbij,
vermelden wij ook ide installatie van de Nationale Commissie voor
ruimtelijke ordening door Min. De Saeger, evenals de ministerconferentie van zestien landen, voorgezeten door de prins van
Luik over het museumbeleid on de vrijwaring van patrimonium en
leefmilieu, die eveneens in de maand november plaatshadden.
Colloquium distributie design had plaats in het Congressenpaleis
(5/12) voorgezeten door H. De Sy (Belg. Inst. v. Industr. Vormgeving).
Het Kon. Muziekconservatorium, onder de directie van ons beheerraadslid Kamiel D'Hooghe, organiseerde onder zijn leiding
een aantal seminaries over 'Jazz', 'Oude Muziek', 'Interpretatie
van de moderne muziekpartituren' en 'Toontechniek'; dit wend
bedoeld als een bredere verruiming van de opleiding.
De Berthe Art-beurzen 1967-68, voorbehouden aan kunstenaars
beneden de 35 j., werden toegekend aan onze laden Jan Vanden
Abbeel on Mathieu Wassenberg en aan Jan Van Nunen. Allen
hartelijk gefeliciteerd. De tentoonstelling der geselekteerde werken
heeft plaats van 5/12 tot 4/1 in de galerij 7.50 van de Zuidertoren
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(Zuidstation). Nog meerdere leden van het Kunstenaarsverbond
zijn idaar met hun werken vertegenwoordigd.
De Erkenningscommissie voor het verlenen en het beschermen
van de titel van beroepstoneelspeler en -regisseur (wat een naam,
heron bureaukraten I) werd door de minister van Cultuur geinstalleerd; .de voorzitter is Mr. Weckx. Ook een hervorming van
de 'Hoge raad van de Nederlandstalige Dramatische kunst' is in
hot verschiet.
De Stichting Edmond Deglumes schrijft voor 1970 twee prijzen
voor figuratieve schilderkunst uit (100.000 en 50.000 fr.). Inschrijvingen on inlichtingen bij de voorzitter der stichting, kunstschilder Louis Henna, Paul Lautersstraat 1, 1050 Brussel.
De Godecharleprijs (dit jaar ter bekroning van een veelbelovend
architekt) werd toegekend aan arch. Johan Baele, die tevens voor
de Romeprijs in aanmerking zou komen.
De finalisten voor Radiokoor 1969 waren het Kon. Lyceum van
Oostende voor het off. onderwijs (o.l.v. Aimee Diez-Thonon) en het
Instituut van de Ursulinnen van Mechelen (o.l.v. Madeleine Jacobs).
Het finaal concert van doze lustrumwedstrijd werd door Brussel
Nederlands uitgezonden op 12 november. Wij wensen de twee
koorleidsters, beiden lid van ons verbond, oprecht geluk.
Schrijvers die een werkbeurs, een reisbeurs of een toelage wensen
to bekomen, of ,die eon door hen gepubliceerd werk voor aankoop
willen voorleggen, kunnen zich wenden tot de Dienst Letteren on
Dramatische Kunst, Ministerie van Nationale Opvoeding on Nederlandse Kultuur, Kortenberglaan 158, 1040 Brussel.
Bij een aanvraag tot aankoop moeten zij een eksemplaar van het
bedoelde werk voegen. De Dienst zal een vragenlijst ter invulling
zenden en doze lijst moat voor 15 januari 1970 worden teruggestuurd.
Vlaamse schrijvers in Griekse vertaling worden door de GrieksBelgische culturele akkoorden met golden van het ministerie van
Nederlandse Cultuur uitgegeven. Uitstekend initiatief. Maar zoals
gewoonlijk is de keuze van de schrijvers voor wat de levenden
betreft bijna uitsluitend links, met op kop de verantwoordelijke,
Karel Jonckheere, die zichzelf nooit vergeet. Wanneer zal de minister eons durven de man op zijn plaats zetten ? Waarom is het
steeds van eon kant dat de eis van pluralisme wordt gesteld en
toegepast, zelfs dikwijls ten koste van eigen mensen ? En dan maar
praten over vrees voor minorisatie ! Tevens weze gelet op het
gemis aan ernst van de bladen en de cultuurorganisaties, die op de
schromelijke onrechtvaardigheden niet idurven to reageren, uit
vrees voor 'kortzichtig', 'inciviek' en 'klerikaal' gescholden to
warden. Van de Vereniging voor Vlaamse Letterkundigen is ook
goon reactie to verwachten; doze bewaart haar energie om drekliteratuur te verdedigen. Wat zegt 'Dietsche Warande en Belfort' ?
Het Verbond der beroepstoneelspelers van de Beursschouwburg
dient van harte fgefeliciteerd to worden. Zij hebben zichzelf enorme
publiciteit verschaft. Zij hebben de minister van Cultuur verplicht
ettelijke tienduizenden te lossen om de 'verzoening' mogelijk to
maken. Zij hebben tenslotte, overeenkomstig de leer van Marcuse,
de rot van de kunstenaar in de consumptiemaatschappij voorbeeldig vervuld : door subversieve activiteit hebben zij immers het
establishment verplicht zijn waar gelaat to tonen van repressieve
tirannie. Wij verwachten dat zij hun Noordnederlandse vriendjes
zullen dankbaar zijn, die hen hebben laten delen van hun grotere
ondervinding in doze; het schijnt dat zij mee mogen naar Yoegoslavie.

DIKSMUIDE
Hendrik Luytens Gulden Doek van Vlaanderen werd op de eerste
verdieping van het lJzermonument aangebracht. Het is een reuzedoek (5 x 6 m.) met 121 figuren uit de geschiedenis van de Vlaamse
beweging, samengebracht in de oude romantische geest, die thans
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Erasmus en Leuven werd een indrukwekkende tentoonstelling, georganiseerd door Prof. J. K. Steppe (17 nov. - 15 dec.). Tevens ging
een Erasmusweek door, aansluitend bij de Nederlandse universitaire week, met lezingen van Erasmusgeleerden en toneelvoorstellingen en concerten. Een 'Scrinium Erasmianum', tot stand gekomen o.I.v. Prof. Coppens, werd aan de academische overheid
overhandigd; zij bevat de voornaamste wetenschappelijke bijdragen
van het Erasmusjaar.
Davidsfonds leeft ! Dit fonds telt zesmaal meer leden dan de andere
'grote' fondsen samen en kende wederom een ledenwinst van
iboven de 1.000. Het organiseerde een colloquium DF-BRT op 29 en
30 november, gewijd aan de televisieclubs en de culturele taak van
radio en T.V., met medewerking van N. Bal, Leo Schevenhels en
Jan Das, diensthoofd volksontwikkeling van het DF.
Het DF maakte dezer dagen ook zijn boeken- en speelplatenprogramma voor 1970 bekend. Het wordt andermaal een interessante
en actuele reeks die, o.m. wegens +de zeer veelzijdige keus, door
iedereen ten zeerste zal gewaardeerd worden; talrijke leden van
ons verbond kregen ook dit jaar, dank zij het DF, een ruime
publicatiemogelijkheid.
Bondig samengevat ziet het programma 1970 eruit als volgt :
Beiaardreeks : 'De rechter en zijn beul' (Diirrenmatt), 'Het achtenvijftigste facet' (R. Hannelore) en 'Terug naar huis' (A. Demedts).
Belfortreeks : 'lets van warmte' (H. Leys), 'Het stigma' (J. Bergeyck)
en 'Duizenci kraanvogels' (Y. Kawabata). Keurreeks : 'Vlaanderen in
Frankrijk' (L. Verbeke en A. Demedts), 'Max Havelaar, de held van
Lebak' (M. Janssens) en 'Ten huize van... 6' (J. ,Florquin). Horizonreeks : 'Tijdbom 2000' (J. van Ginderachter), 'Latijns-Amerika in
revolutie ?' (G. Perez-Ramirez) en 'Reklame' (A. ver Elst). Jeugdreeks : 'Het bonte boeketboek voor de jeugd II' (G. van Camp),
'Vogels achter tralies' (P. Vanderschaeghe) en 'Soldaten zonder
wapens' (J. van der Sande). Verder: 'Gedichten 69' en 'Kartoens 69'.
Nieuwe platen : 'Gregoriaanse Zangen', 'Evergreens in stereo',
'Lieve Cools' en 'Armand Preud'homme'.

LIER
Een Cultuurcentrum zal misschien kunnen tot stand komen, aansluitend bij het museum, daarbij gebruik makend van een ideel van
het afgekochte JezuTetenklooster; voorzien worden een muziek- en
tekenacademie, bibliotheek, enz.
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de kring Konvent zal
in 1970 een prijs Konvent (voor schilderkunst) uitgeschreven worden. Het reglement wordt later meegedeeld.

MAASEIK
Maaseikse kunstschatten werden van 29 nov. tot 2 dec. vertoond
in de St.-Katharinakerk o.a. de Codex Eyckensis en prachtig
kunstsmeedwerk.

MECHELEN
De Provinciale Culturele prijzen, die wij reeds elders in ons blad
vermeld hebben, werden op 5/12 uitgereikt in het Stadhuis.

NEDER-OVER-HEEMBEEK
Het Cultuurcentrum beoogt zijn +derde lustrum te vieren met een
luisterrijk jaar 1970 dat een uitgebreid programma van tentoonstellingen en concerten zal omvatten.

NEERPELT
Een Contactdag voor jongere kunstenaars gaat door in het Cultureel Centrum, Hoekstraat 45, op 20/12. Johan Van Bergen geeft
er zijn visie over de actuele toestand van de kunst in Limburg.
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Belgische graveurs van heden werden van 17 tot 30/11 vertoond in
Dommelhof. Zij werden ingeleid door graveur Rik Hoydonckx.

00IKE
Een PoOzieprils wordt uitgeschreven door het jeugdbewegingsblad
'Vandaag', voor dichters beneden de 21 j. (2.000, 1.000 en 2 x 500 fr.).
Inzenden vOOr 1-3-70, op adres van de jurysecretaris, ons redactielid Albert De Longie, Heuzelstraat, 9704 Ooike (Anoniem, getypt,
max. 5, ongepubliceerd).

OOSTENDE
Mogelijkheid tot tentoonstelling voor schilders, beeldhouwers en
fotografen: Oosthelling van het Kursaal, in het centrum van de stad.
Inlichtingen : Jean Muls, Beukenlaan, 15, Stene-Oostende. Zeer
gunstige voorwaarden, pers verzekerd.

ROESELARE
Kunstsmeedwerk vroeger en nu werd van 6 tot 14/12 geexposeerd
in de bovenzaal van het stadhuis.

ST.-GENESIUS-RODE
Het Schooljeugdtheater gaf tot nu toe meer dan 5.000 vertoningen.
Voor 1969-70 bevat het repertorium vier sprookjes-toneelwerken.
Directie : Jan Savenberg, Groenlaan 2, St.-Genesius-Rode.

SINT-KRUIS
Denise Schaeverbeke, een van onze trouwste leden uit het Brugse,
overfeed op 23 nov. in de St.-Lucaskliniek te Assebroek. Zij was
laureate van de Kon. Academie van Schone Kunsten te Brussel,
lid van de kunstkring Iris en van de Missienaaikring en werd geboren op 21 maart 1924. Onder haar prijzen vermelden wij nog de
ereprijs Jef Vande Fackere, de eerste prijs compositie, de tweede
prijs schilderen naar het leven en de eerste prijs kostuumgeschiedenis te Brussel. Het Verbond betuigt zijn christelijke .deelneming aan haar vader en zusters.

TONGEREN
Archeologen congresseerden op 13 en 14 dec. in het Gallo-Romeins
museum (ICOM-Unesco) in het kader van het internationaal overleg
voor museumbeleid.
Beeldhouwers uit Herentals restaureren thans de 0.-L-Vrouwbasiliek (na Mechelen, Brugge en Oudenaarde).

TONGERLO
Fedekam, de feder. van kath. muziekverenigingen, vierde op 15 nov.
te Tongerlo haar vijftigjarig bestaan. Aansluitend hiermee ging ook
een groot concert +door met 120 volksmuzikanten, in de Elisabethzaal te Antwerpen. Hulde aan de jarige vereniging, die overging tot
de oprichting van jeugdcommissies. Thans zijn 214 verenigingen
van de provincie Antwerpen aangesloten.
Noteren wij nog dat het concert te Antwerpen gelegenheid gaf om
het Nationaal Orkest te confronteren met de Fedekam-kampioen
'De Eendracht' van Itegem; deze Iaatste werd helemaal niet beschaamd door :de vergelijking met het terecht gevierde beroepsorkest.
Het zou wel eens plezierig zijn een dergelijke confrontatie ook op
toneelgebied te kunnen medemaken tussen by. de KNS van Antwerpen en Rembert van Torhout.
Dergelijke confrontaties zouden de bureaucraten van het ministerie
van Cultuur ervan kunnen overtuigen dat, zo beroepstoneel en
beroepsmuziek steunen een noodzakelijkheid is, het steunen van

amateurstoneel en -muziek minstens even belangrijk is en van het
standpunt uit van de cultuurspreiding nog belangrijker. Een minimum zou hierin kunnen bestaaan ,dat de staat het aan beroepsmensen mogelijk moet maken aan enigszins eerbare voorwaarden
aan de amateurskunst hulp te bieden als regisseur, dirigent, cursusleider enz.

STATUTAIRE JAARVERGADERING 1969

Het 36e Landjuweel brengt 10 concurrerende toneelgroepen in Cafmeyers burcht : St.-Rembert Torhout (19-11, Yerma van GarciaLorca, reg. G. Cafmeyer), Deugd en Vreugd - Wilrijk (26-11, De
vrek van Moliere, reg. Jo Ceulemans), K. VI. Toneel - Diest (3-12,
Requiem voor een non van Faulkner, reg. P. de Rideau), K. Knoks
Toneelgezelschap (10-10, Kat op een heet zinken dak van Tennessee
Williams, reg. R. Dewilde), Thaleia - Merksem (17-12, Antigone van
J. Anouilh), De Schakel - Aalst (14-1, De meeuw van Tschekow,
reg. R. Dewilde), Mari& Theeren - Gent (14-1, Een man voor alle
getijden van R. Bolt, reg. Carlos Detremmerie), Volksveredeling Roeselare (21-1, Een parel van een meid, reg. R. van Duyn), lever
en eendracht - Menen (4-2, Suiker, reg. M. Deleye), De kunstvrienden - Borgerhout (4-2, Joh. v. Loreinen van Maxwell Anderson,
reg. G. Tots). Abonnementen : G. Tanghe, Burg 23, Torhout.

Op 14 december ging te Gent onze statutaire jaarvergadering door,
de laatste maal in de winter, vermits de statuten gewijzigd werden
en besloten werd de jaarlijkse bijeenkomst te houden tussen 15
mei en 15 juni. Verbondssecretaris Walter De Taeye hield lezing
van verslag over de activiteiten 1969 en beheerder-penningmeester
Hector Deylgat bracht het verslag over het financieel beheer ter
kennis.
Ook art. 16 van ide statuten werd gewijzigd en idaardoor werd het
aantal leden van de raad van beheer van 28 op 32 gebracht. De
helft van deze raad diende herkozen en dit gaf de volgende uitslagen : Voor de afdeling literatuur werden gekozen : Paul Vander
Schaeghe, Prof. Jules van Ackere en Jan Veulemans. Plastische
kunsten : Albert Setola, Marcel Notebaert en Christine Teller. Dramatische 'kunsten : Guido Cafmeyer en Antoon Vander Plaetse.
Muziek : Herman Roelstraete. Vertegenwoordigers van belangrijke
groeperingen : Lucien Dendooven, Dr. Alfons Botte, Jo Maes en
Lic. Fernand Simoens. Vertegenwoordigers van provincies buiten
West-Vlaanderen : Fred de Swert (Antw.), Kamiel D'Hooghe (Brabant), Eric Heidbuchel (Limburg) en Hector Waeterschoot (0.-VI).
Al deze personen treden in functie m.i.v. 1 januari a.s. en zulks
voor een periode van 6 jaar.

TURNHOUT

INSPECTEURS-PAPENVRETERS

De mens in de stad van morgen, kaderdag van de K.S.V.K., ging

Van verscheidene zijden wordt ons gemeld dat bepaalde laden van
ons Verbond niet !anger lid durven te blijven, omdat zij, in hun
functie in het officieel onderwijs, bedreigd worden door een of
andere inspecteur-papenvreter. Zo is het gebeurd, dat iemand van
zijn inspecteur een dreigbrief ontving, met erbijgevoegd een uit
'Vlaanderen' gescheurd fragment, waarop de naam van de leerkracht vermeld stond onder 'Nieuwe leden'.
Wij protesteren met klem tegen een dergelijke handelwijze, die
ons ertoe noopt met zwaar geschut uit te pakken. Wij richten ons
hierbij niet tegen een bepaald aantal mensen, ,die het officieel
onderwijs naar bestvermogen 'neutraal' willen houden — gelukkig
vindt men overal nog mensen, voor wie de eerbiediging van de
menselijke vrijheid Been dode letter is — maar wel tegen degenen,
die van zichzelf menen, dat zij geboren vrijheidskampioenen zijn,
maar die, met het beetje macht dat zij (soms op de meest dubieuze
wijze) verwierven, zichzelf zO opblazen, dat hun hoofd (of wat
ervoor moet doorgaan) slechts nog lucht bevat.
Slotbedenking : jammer van die lucht...
Alle leden, die op eenzelfde manier als hierboven uiteengezet,
'vervolgd' werden of worden omwille van hun lidmaatschap,
worden verzocht de feiten dringend bekend te maken aan de redactie, Pontonstraat, 12, 8400 Oostende. Aarzel niet de namen van
de inspecteurs te vermelden. Wij maken er een staatszaak van en
trekken ermee naar Brussel.

TORHOUT

door op 15-11 met medewerking van de groep Punt, de architectenkring van Turnhout en van Limburg; referaten van K. Verhavert,
J. Wyckmans, G. Bekaert, J. Petri, E. Van Loven en M. Van
Genechten.

WAREGEM
Galerij Leroy brengt een levendige reeks winter- en lentetentoonstellingen met Jaklien Moerman (9-29/1), Alfons Blomme (30/1-12/2),
Victor Delhez (13/2-26/3), M. Eneman en R. Casier (27/2-12/3),
Retrospectieve Modest Huys (13/3-26/3), Willem Van Aerden (27/39/4), Gilbert Baetsle (10/4-23/4), Andre Tahon (24/4-7/5) en Andre
Bulthe (8-21/5). Stormestraat 15; tel. 635.40.
Tijdens de kerstperiode wordt een bloemlezing van de exposanten
der galerij vertoond, die ingeleid wordt op 19/12 door K. de
Meulemeester (VTB).
Er is ook permanent antiek tentoongesteld.

Verbondsberichten
Provinciale secretariaten :
Antwerpen : Jos Van Rooy, Potgietersstraat, 15, Antwerpen,
tel. 03/36.35.33.
Brabant: Vital Robben, Dr. Folletstraat, 220, Wemmel, tel. 02/79.72.89
Limburg : Albert Dusar, Mombeekdreef, 58, Hasselt, tel. 011/218.77
Oost-Vlaanderen : Etienne Le Compte, Pontstraat, 13, Aalst,
tel. 053/246.59
West-Vlaanderen : Walter De Taeye, Bruggestraat, 161, Roeselare,
tel. 051/246.79

ACTIE REKENHOF
Onze mededeling in 'Tijdingen' nr. 26 i.v.m. de weinig sympathieke
maatregelen, die het Rekenhof treft t.o.v. mensen, die staatswedde
genieten en die daarbij nog inkomsten hebben uit een artistieke
bedrijvigheid, heeft bij onze kunstenaars enorme beroering verwekt. Van vele zijden mochten we reacties ontvangen, meestal met
de vraag om onze leden op de hoogte te houden van de evolutie
van deze onverkwikkelijke kwestie.
Wij kunnen alvast dit zeggen, dat het C.V.K.V. al het mogelijke
doet om de kwestie op het politieke vlak haar beloop te doen
krijgen : er client een wet geammendeerd en dat is het werk van
onze parlementari8rs, tot welke partij ze ook behoren. Als elk lid
van ons Verbond mee aan de kar helpt duwen, d.w.z. de aandacht
van de parlementsleden, die elk lid persoonlijk zou kennen,
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19,5 cm.,
em., 85
85 pag.,
pag., igeb.,
'geb.,
De Ronde
geplast. omslag,
geplast.
omslag, 1969,
1969, 95
95 fr.
fr.
Dit
Jos Ghysen
Ghysen tijdens
tijdens de
de jongste
jongste
Dit bundeltje
bundeltjebevat
bevat de
de stukjes,
stukjes, die Jos
Ronde
Frankrijk schreef
elke middag
middag voorlas
voorlas voor
voor de
deB.R.T.
B.R.T.
Ronde van
van Frankrijk
schreef en
en elke
Kostelijke spitse dingetjes
over al
al wat
wat waait
waait en
en.draait
draait omheen
omheen de
de
,dingetjes over
Kostelijke
zwerm
pers- en
en andere
mensen, die
die een
zwerm persandere mensen,
een maand
maand lang
lang met
met de
de
renners meetrekken,
maar elk met
renners
meetrekken, moderne nomaden-zonder-tent,
nomaden-zonder-tent, maar
met
zijn
eigen tics,
tics, goedhartiggoedhartig- en
eneigenaardigheden,
eigenaardigheden, kortom
kortom:: een
een
zijn eigen
bont circusbedrijf,
circusbedrijf, dat
Jos met
met half
halftoegeknepen
toegeknepen ogen
ogen bekeken
bekeken
,dat Jos
en
beleefd heeft
heeft en
en waarover
waarover hij
hij zo
zoop
opzijn
zijneigen,
eigen,overbekende
overbekende
en beleefd
wijze,
zijn zegje
zegje heeft.
heeft.Enorme
Enormeontspanningslectuur
ontspanningslectuur!!
wijze, zijn

Bij Heideland,
Heideland, Hasselt,
Hasselt, verschenen
verschenen dit
dit najaar
najaar vier
vier snoeperige,
snoeperige,
Bij
beeldige, aanhalige,
aanhalige, heerlijk
heerlijk gepresenteerde
gepresenteerdeboekdeeltjes,
boekdeeltjes,waarin
waarin
beeldige,
de Iiefhebbers
liefhebbers van
van humor
humor meer
méér dan
dan aan
aan hun
huntrekken
trekken komen.
komen. Kan
Kan
moeilijk anders
auteursnamen op
rijtje ziet:
Jos
moeilijk
andersals
als je
je de auteursnamen
op een
een rijtje
ziet Jos
Ghysen,
Louis Verbeeck,
Verbeeck, Gaston
Gaston Durnez,
Durnez, Piet
Piet Theys.
Theys. De
De boekjes
boekjes
Ghysen, Louis
meten
zowat 12,5
12,5 x 19,5
19,5 cm.,
em., zijn
zijn samen
samen 450
450pagina's
pagina'szwaar
zwaar (92,
(92,
meten zowat
118,
fleurige omslag
omslag gestoken,
gestoken, die
die
118, 112,
112, 128),
128), werden
werden in
in een
een stevige, fleurige
blijkbaar wel
en, ach
ach ja,
ja,de
derprijs
prijs:: telkens
telkens 105
105 fr.,
fr.,
blijkbaar
wet afwasbaar
afwasbaar is,
is, en,
uitgenomen
Ghysen, die
10 fr.
fr. goedkoper.
goedkoper.
uitgenomen Ghysen,
idie is 10

10,5 xx 18
Met een majoor
majoor op
op schoot,
schoot, 10,5
18 cm.,
em., 123
123 pag.,
pag., gen.,
gen., Vlaamse
Vlaamse
Pocket nr.
nr. 241, 1969, 40
40 fr.
fr.
Ondertitel:
'Verhalen uit
uit een
een jachtig
jachtig !even'.
leven'. Citaat
Citaat (van
(van Jos
Jos zelf
zelf!)!) :
Ondertitel 'Verhalen
"De
dingen zijn
te huilen,
huilen, maar
maar je
je kunt
kunt er
er beter
beter om
om
„De meeste idingen
zijn om bij te
lachen".
parelt jes : de
geschie,denis van
van een
een
lachen". En
En dan
.dan32
32 verhaal
verhaalpareltjes
de geschiedenis
buurt,
ze, waarin
waarin idan
dan als
alshoofdpersonen
hoofdpersonen figureren
figureren:: de
de
buurt, noemt
noemt Jos
Jos ze,
majoor,
teenager Olivienne.
Olivienne. OnweerOnweermajoor, juffrouw
juffrouwVan
VanMarsenilIe
Marsenilleen
en de teenager
staanbaar,
me vraagt,
vraagt, en
en zo
zobedrieglijk
bedrieglijk eenvoudig;
eenvoudig; maar
maar
staanbaar, als
als u
u het me
om
kunnen, moet
echter Jos
Jos Ghysen
Ghysen heten...
heten ...
om dàt
dat te kunnen,
moet u
u echter

Jos Gysen
Gysen:
LACHENBIJ
BIJHET
HETONTBIJT
ONTBIJT
LACHEN

Bijzondere
enig mooi
mooi boek,
boek, dat
dat
Bijzondereaandacht
aandachtvestigen
vestigenwij
wijop
op een
een enig
onlangs
bij Heideland
Heideland van
pers kwarn,
kwam:
onlangs ook
ook bij
van de pers

Een
toepasselijke titel.
titel. Bij
Bij het
'hetontbijt
ontbijt krijg
krijg je
jenormaal
normaal de
de
Een zeer toepasselijke
krant
scherpe ogen
ogen als
als
krant in
in handen,
handen, in
indie
die krant
kranttref
trefje
je (als
(als je
je even scherpe
Jos bezit)
bezit) dingen
dingen aan
aan als
als'Mevrouw
'Mevrouw V.
V. werd
werd getroffen
getroffen door
door een
een
verloren
kogel in
in haar
haar achtertuin'
achtertuin' of
of 'Leopard-tanks
'Leopard-tanks reeds
reeds morgen
mor-gen
verloren kogel
in
de Kamer',
Kamer', kortom
kortom:: een
bundel echte
échtekrantekoppen,
krantekoppen, -uittreksels,
-uittreksels,
in de
een bundel
-aankondigingen,
(ongewilde) humor
humor aan
aan bod
bod
-aankondigingen,e.d.m.,
e.d.m., waarin
waarin de
de (ongewilde)
komt,
zó onweerstaanbaar,
onweerstaanbaar, dat
dat je
jeer
erjejeontbijt
ontbijtbij
bij vergeet.
vergeet.
komt, soms
soms z6
Verbeeck:
DEMORGENMAN
MORGENMAN
Louis Verbeeck
: DE
Indien
miJ niet misteld
misteld heb,
heb, brengt
brengt deze
dezeMorgenman
Morgenman niet
nietminder
minder
Indien ik
ik mij
dan
Verbeeck-stukjes bij
bij je
jebinnen
binnen:
verhaaltjes, gedichtjes,
gedichtjes,
clan 78 Verbeeck-stukjes
: verhaaltjes,
limerickjes,
alle soort,
soort,glimlach,
finesse,
limerickjes, cursieve
cursieve dingetjes
.dingetjes van
van alle
glimlach, finesse,
onweerstaanbare
in 'Het
'Het
onweerstaanbaregrafschriften
grafschriften- — allemaal
allemaal verschenen
verschenen in
Belang
van Limburg'
Limburg' of
Brussel en
en Hasselt.
Hasselt. Maar
Maar
Belang van
of uitgezonden
uitgezonden door
door Brussel
ze
lachen nog
nóg als
alszezegebundeld
gebundeldzijn;
zijn;voor
voordie
diebundeling
bundeling zijn
zijn wij
wij
ze lachen
Louis
en Heideland
Heldeland dankbaar.
dankbaar.
Louis en
Gaston
Durnez:ZONDAG
ZONDAG IN
IN DE
DEWEEK
WEEK
Gaston Durnez
27
verhaaltjes over
kinderen en
9 stukjes
stukjes confetti
confetti en
en daarmee
daarmee
27 verhaaltjes
over zijn
zijn kinderen
en 9
was
dit zoveelste
zoveelste boekje
boekje van
van Gaston
Gaston vol.
vol. Hij
Hij had
had ooit
ooit een
een vader
vader
was dit
horen
'Toen de kinderen
kinderen klein
klein waren,
waren, was
het alle
alle dagen
dagen
horen zeggen
zeggen 'Toen
was het
kermis
zondag in
in de
de week'.
week'. Meteen
Meteen had
'had hij
hij een
eentitel
titel voor
voorzijn
zijn
kermis en
en zondag
bundel,
die van
van de
de heerlijkste
heerlijkste verhaaltjes
verhaaltjes over
overkinderen
kinderen inhouden,
inhouden,
bundel, die
die
wij kennen.
kennen. Hier
Hier gaat
gaat een
een zeer
zeer•milde
milde humor
humor hand
hand in
in hand
hand
die wij
met
a.h.W. spontane
spontane kennis
kennis van
van de
dekinderziel.
kinderziel. Een
Een boekje,
boekje, dat
dat
met een
een a.h.w.
alle
vaders dankbaar
dankbaar zal
zal stemmen
stemmen:: zij
zij kunnen
kunnen er
er glimlachend
glimlachend wat
wat
alle vaders
van
zo tussen
tussen twee
tweedringende
dringende werken
werken in.
in.
van opsteken,
opsteken, zo
Plet
Theys: :PIETJESBAK
PIETJESBAK
Piet Theys
Piet
Is een
een grinniker.
grinniker. Tevens
Tevens een
een fantastisch
fantastisch veelzijdig
veelzijdig man,
man,
Piet Theys
Theys Is
die
zowel kabaret,
kabaret, liedjestekst,
liedjestekst, crasy
crasy tekst,
tekst, poetisch
poëtisch stukje,
stukje, curcurdie zowel
siefje,
als puntdicht
puntdicht aankan.
aankan. Taal,
zin, woord
woord en
en zinteken
zinteken zelfs
zelfs
siefje, als
Taal, zin,
444

bespeelt hij
hij imet
met een virtuositeit,
virtuositeit, die
die weinigen
weinigen in
in de
deNederlanden
Nederlanden
, getuigt hiervoor
bezitten. 'Pietjesbak'
'Pietjesbak' ,getuigt
hiervoor in
in ruim
ruim honderd
honderd stukjes,
stukjes,
bezitten.
geschreven
geschreven vanuit
vanuit een onbedwingbare
onbedwingbare levenslust,
levenslust, ja,
ja, maar
maar tevens
tevens
vanuit een observatietoren,
observatietoren, die verduiveld
verduiveld flink
flink voorzien
voorzien is
is van
van
vanuit
tele-, groothoeksgroothoeks- en
en voorzetlenzen
voorzetlenzen !I

Renaissance, Barok
Barok en
en Rococo
Jules
E. van
van Ackere
Ackere:: Renaissance,
Rococo in Europa,
Europa,
Jules E.
25,5
waarvan 108 pag.
pag. illustratie
illustratie (verscheidene
(verscheidene
25,5 xx 28,5
28,5 em.,
cm., 242
242 pag., waarvan
volblad
kleur), geb. in
in witlinnen
witlinn,en band
band met
goudstempel. stofwikkel,
stofwikkel,
, met goudstempel,
volbiad kleur),
1969,
fr.
1969, 795 fr.
iemand in
kunst leeft,
beslist
Als
Als er
er lemand
in Vlaanderen
Vlaanderen mét
met de
de kunst
leeft, dan
dan is dat beslist
Jules
van Ackere.
Ackere. Wat
Wat zijn
zijn bijzondere
bijzondere belangstelling
belangstelling dan
dan gericht
gericht
Jules van
heeft
renaissance, barok
barok en
en rococo,
rococo,weten
wetenwij
wijniet,
niet,maar
maarwij
wij zijn
zijn
heeft op renaissance,
ervan
kenner, maar
maar tevens een
een
ervan overtuigd
overtuigddat
idathij
hijniet
niet alleen
alleen een kenner,
fijnproever
causeur, die
op een
een
fijnproeverisisen
en daarbij
daarbijeen
een auteur
auteuren
en een
een causeur,
die op
schitterende
en zijn
zijn belaying
beleving kan
kan meedelen.
meedelen.
schitterende wijze
wijze zijn
zijn kennis
kennis en
Het
prachtige boek,
boek, dat
bij Heideland
Heideland verscheen,
verscheen, zet
zet in
in
,dat zopas bij
Het prachtige
feite
de reeks
reeks van
vandedecultuurhistorische
cultuurhistorische 'atlassen'
'atlassen; voort,
voort, „een
"een
feite de
werk,"
eerste plaats
plaats tot
tot het
het
werk,"zegt
zegtvan
van Ackere,
Ackere,"dat
„datzich
zichdus
dus in
in de eerste
oog
richt en waarin
waarin het
het woord
woord ten
ten dienste
dienste staat
staat van
van het
het beeld".
beeld".
oog richt
Het
een breed
breed publiek
publiek:: „de
"de nieuwsgierige
nieuwsgierige
Het werd
werd geschreven
geschreven voor
voor een
een
brede synthese
synthese bezorgen".
kan de
de auteur
auteur opperbest
opperbest:
Dat kan
, bezorgen". Dat
een brede
weinig
dergelijke, heldere
beweinig kunsthistorici
kunsthistoricizijn
zijnininstaat
staat om
om dergelijke,
heldere en
en bevattelijke
brengen.
vattelijke vulgarisatie
vulgarisatie te
te brengen.
In
grote hoofdstukken
hoofdstukken doorloopt
Ackere een
bijna niet te
te
In zes
zes grote
doorloopt van
van Ackere
een bijna
omvatten
Lente (Het
(Het humanisme
humanisme -— de
de kunsten
kunsten
omvatten stof:
stof : De Florentijnse Lente
te
Florence); De
De eerste
eersteuitstraling
uitstraling (Het
(HetQuattrocento
Quattrocento buiten
buiten FloFlote Florence);
rence
- Renaissance-haarden
Renalssance-haarden in
in Noord-ltalie);
Noord-Italië); Het
Het Cinquecento
Cinquecento
rence —
(Het
nabloei); Uitstraling
Uitstraling ininEuropa,
Europa, De
DeBarokkunst
Barokkunst
(Het hoogtij
hoogtij -— De nabloei);
(Renaissance
humanisme, Reformatie
Reformatie en
enContrareformatie
Contrareformatie in
in
(Renaissance en humanisme,
Europa
De Barokkunst);
Barokkunst); Aspecten
van de
deBarok
Barok (muziek,
(muziek,
Europa-— De
Aspecten van
literatuur,
Het Rococo.
Rococo.
Iiteratuur,wijsbegeerte,
wijsbegeerte,wetenschap);
wetenschap); Het
Het
een interessante,
interessante, zij
zij het
hetbeknopte,
beknopte, algemene
algemene
Het boek
boek sluit
sluit met
met een
bibliografie,
e,eninhoudsopgave.
bibliografie,een
een naamregister
naamregister en
en een
inhoudsopgave.
, dit boek
Welke
van arbeid,
arbeid, studie,
studie, navorsing
navorsingen
bezinning dit
Welke som
som van
en bezinning
gekost
heeft, weet alleen
alleen de
deauteur.
auteur. Hij
Hij weze
weze erom
erom gelukgewenst
gelukgewenst
gekost heeft,
, deze werd
en
bedankt. Nog
woordje over
over de
deillustratie
illustratie: deze
werd met
en bedankt.
Nog een woordje
zorg
spitst zich
zich uiteraard
uiteraard in
in hoofdzaak
hoofdzaak toe op
op schilderschilderzorg gekozen
gekozen en spitst
kunst,
beeldhouwkunst.
kunst, architectuur
architectuur en
en beeldhouwkunst.

Pol Vanhaverbeke
Vanhaverbeke:: Zus
geen geluk.
geluk. Ze zat
zat juist
juist in
in bed
bed met
met
Zus had
had geen
Sinterklaas, 13
19 om.,
om., 96
96pag.,
pag.,ingenaaid,
ingenaaid,80
80fr.,
fr.,uitg.
uitg.Lannoo,
Lannoo,
13 x 19
Tielt-Utrecht,
1969.
TieIt-Utrecht, 1969.
Pol
Vanhaverbeke is onderwijzer
onderwijzer te
te Oostende,
Oostende,alalvierentwintig
vierentwintig jaar.
jaar.
Pol Vanhaverbeke
In
tijd heeft
heeft hij
hij zich
zich niet
nietalleen
alleenachtmaal
achtmaalvoortgeplant,
voortgeplant, een
een
In die tijd
geleerden proberen
proberen te vormen,
vormen, maar
maar las
las hij
hij ook
ookontelontelgeneratie geleerden
generatie
bare
kinderopstelletjes, beroepshalve
beroepshalve natuurlijk,
natuurlijk, maar
maar tevens
tevens met
met
bare kinderopstelletjes,
hart, dat
dat opwipte
opwipte van
van koldervreugde,
koldervreugde, telkens
Pol op
op een
een
een hart,
telkens als
als Pol
~innetje stuitte,
stuitte, idat
dat bruiste
bruiste van
van(ongewilde)
(ongewilde)humor.
humor.Vierentwintig
Vierentwintig
zinnetje
hield hij
hij zijn
zijn grim-,
grim-, grijnsgrijns- en
en schaterlach
schaterlachvoor
voorzichzelf,
zichzelf
Jaar
lang hield
jaar lang
schiftte en ziftte,
ziftte, zodat
zodat er
er een
eenflinke
flinke600
600'citaten'
'citaten'overbleven
overbleven voor
voo;
schiftte
een bundel.
bundel. Dat
Dat het
het boekje
boekje succes
succes kent,
kent, bewijst
bewijst de
de oplage
oplage:: 33
een
drukken inineen
zijn beurt
beurt bewijst,
bewijst, dat
geidrukken
een maand
maand tijd.
tijd. Wat
Wat op
op zijn
dat de gefrustreerde,
geldjagendeen
enhartinfarctbroedende
hartinfarctbroedende
frustreerde, geconditioneerde,
geconditioneerde, geldjagende
eeuw nog
nog meer
méér gevoelig
gevoeligzijn
zijn voor
voor schateschatevolwassenen van
volwassenen
van deze eeuw
rende
humor, dan
vermoeden. Dat
Dat is
is een
een gunstige
gunstige
rende humor,
dan men
men weleens
weleens zou vermoeden.
factor.
Pol en
en zijn
zijn klasjongens
klasjongens dankbaar
dankbaar om
om en
enkijken
kijken
factor. We.
We zijn
zijn er
er Pol
nu
Uit naar
naar de tweede
tweede bundel,
bundel, die
dieaangekondigd
aangekondigd wordt
wordt tegen
tegen
nu reeds uit
het najaar
najaar 1970.
1970.
j.v.r.
Philippen :: De Oude
Oude Vlaamse
VlaamseBedevaartvaantjes,
Bedevaartvaantjes, 150
pag.,
Jos Philippen
150 pag.,
groot formaat.
formaat.
Om dit
kunnen, moest
de auteur
auteur poeet
poëet en
envorser
vorser zijn.
zijn.
Om
dit werk
werk aan
aan te
te kunnen,
moest de
En
weten al lang
lang dat
dat J.
J. Philippen
Philippen die
diebeide
beidekwaliteiten
kwaliteiten in
in zich
zich
En we
we weten
verenigt. Niet
weet hij
hij zijn
zijn bronnen
bronnen te
te vinden,
vinden, pluist
pluist hij
hij alle
alle
verenigt.
Niet alleen weet
mogelijke
uit, deinst hij
hij er
er niet
niet voor
voor terug
terug competente
competente
mogelijke documenten
documenten uit,
mensen
spreken, doch
doch hij
hij weet
weet ook
ook zijn
zijn stof
stof in
in een
eenoverovermensen aan
aan te
te spreken,
zichtelijke en creatieve
creatievevorm
vorm to
teverwerken.
verwerken. Voor
Voor wat
wat het
hetonderhavig
onderhavig
zichtelijke
hij overigens
overigens niet
nietmeer
meeraan
aanzijn
zijnproefstuk.
proefstuk. In
geval
betreft, was
was hij
geval betreft,
zijn sporen
sporen verver'Oost-brabantse
'Oost-brabantse Bedevaartvaantjes'
Bedevaartvaantjes'had
had hij
hij reeds zijn
diend. Het
Het hier
hier besproken
besproken boek
boek kan
kan men
men als
alszijn
zijnmeesterwerk
meesterwerk op
op
diend.
dit
beschouwen. Wat
Wat gaf
gaf nu
nu wel
wel aanleiding
aanleiding tot
tot het
hetcreeren
creëren
dit gebied beschouwen.
dit respectabel
respectabel werk
werk?
Eerst en
en vooral,
vooral, dat
datlijdt
lijdt geen
geentwijfel,
twijfel,
van
van dit
? Eerst
zijn
grote liefde voor
voor het
het Vlaamse
Vlaamse yolk,
volk, waarvan
waarvan een
eenroerend
roerend kenkenzijn grote
merk
is:: de
de oeroude,
oeroude, kristelijke
kristelijke vroomheid,
vroomheid, die
zich eeueeumerk was
was en
on is
die zich
iets wat
wat sommige
sommige snobs
snobs heden
heden ten
ten dage
dage
wenlang
wenlang geuit
geuit heeft
heeft in
in iets
noemen:
bijgeloof. Onze
Onze vorser
vorser stoort
stoort zich
zich daar
daar
noemen : naïeveteit
naleveteit en
en bijgeloof.
echter
niet aan
aan on
en vraagt
vraagt zich
zich ofaf:
Hoezijn
zijndedebedevaartvaantjes
bedevaartvaantjes
echter niet
: Hoe
ontstaan?
hun spreidingsgebied
spreidingsgebied ? Welnu,
Welnu, toont
toont hij
hij aan,
aan,
ontstaan ? Waar
Waar is
is hun
het is zuiver
zuiver Vlaamse
Vlaamse volksdevotie en
en zuiver
zuiver Vlaams
Vlaams gebied. En
En de
de
auteur
dan naar
naar technieken
technieken on
envorm,
vorm, onderzoekt
onderzoekt kunstkunstauteur zoekt
zoekt dan
waarde,
ontdekt anonieme
volkskunstenaars en
legt vooral
vooral de
de nanawaarde, ontdekt
anonieme volkskunstenaars
en Iegt
druk
volkskundige en cultuurhistorische
cultuurhistorische betekenis
van deze
deze
druk op
op de volkskundige
betekenis van
primair, zijn
zijn opzet.
opzet. Philippen
Philippen weet
weet echter
echter
vaantjes.
Ziedaar, zeer primair,
vaantjes. Ziedaar,
niet alleen duidelijk
als uitgever
uitgever met
,duidelijk waar
waar hij
hij naartoe
naartoe wil,
wil, ook als
, met jaren
ondervinding
klappen van de
de zweep.
zweep.Letterzetting,
Letterzetting, letletondervinding kent
kent hij
hij het
het kiappen
tertypes, lay-out,
erop gericht
gericht de aandacht
aandacht van
van de lezer
lezer op
op
tertypes,
lay-out,alles
alles is
is erop
te wekken.
wekken. Het
Het is een
een mooi
mooiboek.
boek.Op
Opglanspapier
glanspapiergedrukt,
gedrukt, maken
maken
to
ver boven
boven de
dehonderd
honderd illustraties
illustratiesvan
van bedevaartvaantjes
bedevaartvaantjes uit
uit de
de
de ver
voorbije
dit werk
werk een ware
ware kunsteditie,
kunsteditie, niet
niet alleen
alleen een
een
voorbije eeuwen
eeuwen van
van dit
naslagwerk
zich bezighoudt
bezighoudt met
metvolksgebruiken,
volksgebruiken, iconoicononaslagwerk voor
voor wie
wie zich
grafie, graveerkunst,
doch het
het isis
grafie,
graveerkunst,volks'geneeskunde
volksgeneeskundeof
of legenden,
legenden, doch
ook een
een aanwinst
aanwinst voor
voor bibliofielen.
bibliofielen. Het
Het werk,
werk, dat
dat bij
bij zijn
zijn ververook
schijnen 740
fr. kostte,
kostte, kan
kan door
door de
deabonnees
abonneesvan
van'Vlaanderen'
'Vlaanderen'
schijnen
740 fr.
de gunstprijs
gunstprijs van
van 470
470 fr.
fr. (Dit
(Dit bedrag
bedrag overoverbekomen
bekomen worden
worden aan
aan de
schrijven
postrek. van
van 'Folklore,
'Folklore, Copyrights,
Copyrights, Diest').
Diest').
schrijven op postrek.
Jos
van Rooy
Rooy
Jos van

Dat
ons een
eenenorme
enorme dienst
dienstbewlist
bewijstmet
metNU
NUtete
herabonneren,
Dat U
U ons
herabonneren,
reeds.
U reeds.
weet U
Uw
onmetelijk, indien
Indien U
U meteen
meteenlemand
iemand
Uw verdiensten
verdlensten worden
worden echter onmetelijk,
kan overhalen
te abonneren,
abonneren,
kan
overhalen om
om eveneens
eveneens te
en dat
dat kunt
kunt U
U als
als U
U maar
maar heel
hééleven
evenonze
onzejaargang
jaargang1969
1969toont
toont !I

Discotheek
Van
TelemannVan Christophorus
Christophorusontvingen
ontvingenwij
wijeen
een aantal
aantal steengoede
steengoede Telemannplaten,
een uitstekende
uitstekende kennismaking
kennismaking waarborgen
waarborgen met
met het
het werk
werk
platen, die een
van
deze Noordduitse
Noordduitse componist.
componist. Georg
Georg Philipp
Philipp Telemann
Telemann was
was
van deze
vier
men het genie
genie
vier jaar
jaar ouder
ouder dan
dan Johann
Johann Sebastian
Sebastian Bach.
Bach. Toen
Toen men
van
Bach eens
eens en
en voorgoed
voorgoed ontdekt
ontdekt had,
had, verdween
verdween een
poos al
al
van Bach
een poos
het
overige uit
uit Bachs
Bachs tijd
tijd in
in het
het niets,
niets, zodat
zodat ook
ookTelemann
Telemann —
- ten
ten
het overige
tijde
van Bach
Bach overschat,
overschat, alsjeblieft
alsJeblieft!! -— als
als het
hetware
warevolkomen
volkomen
tijde van
onbekend
vergeten was in
in het
het begin
begin van
van de
dehuidige
huidige eeuw.
eeuw.
onbekend en
en vergeten
men weleens geneigd
geneigd
Toen
men Telemann
Telemann opnieuw
Toen men
opnieuw ontdekte,
ontdekte, was
was men
hem
beschouwen als
alseen
eenveelschrijver,
veelschrijver,maar
maarniettegenstaande
niettegenstaande
hem te beschouwen
hij
honderden composities
composities naliet,
naliet, toch
toch ontbreekt
ontbreekt het hem
hem in
in
hij ons honderden
zijn
werk zelden
zelden aan
aanoriginaliteit.
originaliteit. Een
Een uitstekende
uitstekendekennismaking
kennismaking
zijn werk
met
dit werk
werk kunnen
kunnen de
de volgende
volgende platen
platen waarborgen.
waarborgen. Ze
Ze zijn
zijn
met dit
overigens
buitengewoon technisch
technisch verzorgd.
verzorgd.
overigens buitengewoon

Telemann
Kanzerte (2
platen), Erato-Christophorus
Erato-Christophorus SCGLP
SCGLP 75.791
75.791
Telemann Konzerte
(2 platen),
en SCGLP
SCGLP 75.793,
cm., 21
21 DM
DM per
per plaat.
plaat.
75.793, stereo/mono,
stereo/mono, 30 cm.,
eerste plaat
plaat bevat
bevat de
devolgende
volgendeconcerti
concerti:
Concerto ininD-dur
D-dur
De
De eerste
: Concerto
voor
trompet, strijkers
strijkers en
continuo, Concerto
Concerto in
in D-dur
D-dur voor
voor fluit,
fluit
voor trompet,
en continuo,
strijkers
continuo, Concerto
Concerto in
in E-mol
E-mol voor
voor hobo,
hobo, strijkers
strijkers en
e~
strijkers en
on continuo,
continuo
het Concerto
Concerto in
in G-dur
G-dur voor viola, strijkers
strijkers on
en continuo.
continuo.
continuo en het
Solisten zijn
zijn:: Adolf
Adolf Scherbaum
Scherbaum (trompet),
(trompet), Kurt
Kurt Redel
Redel (fluit),
(fluit),Kurt
Kurt
Kalmus
Georg Schmid
Schmid (viola).
(viola).
Kalmus (hobo)
(hobo) en Georg
Op
tweede schijf
schijf treffen
treffen wij
wij andermaal
andermaal een
een Concerto
Concerto in
in D-dur
D-dur
Op de tweede
voor
fluit, strijkers
continuo aan,
aan, vervolgens
vervolgens een
een Concertante
Concertante
voor fluit,
strijkers en
en continuo
suite
in g-mol,
g-mol, voor
voor drie
fagot, strijkers
strijkers en
en continuo,
continuo, een
een
hobo's, fagot,
suite in
, drie hobo's,
Concerto
C-dur voor
een
Concerto in
in C-dur
voor twee
twee violen,
violen, strijkers
strijkers en
en continuo
continuo en
en een
Concerto
E-dur voor
fluit, hobo d'amore,
d'amore, viola
viola d'amore,
strijkers
,d'amore, strijkers
Concerto in E-dur
voor fluit,
en
continuo. Solisten
Solisten:: Georg
Georg Retyi
Retyi (viool
(viool en
en viola
viola d'amore),
d'amore), Josef
Josef
en continuo.
Steinhäusler
(viool), Wilhelm
Wilhelm Grimm
Grimm (hobo
(hobo d'amore),
d'amore), L.
L. Hokanson
Hokanson
Steinhausler (viool),
(clavecimbel)
en Kurt
Kurt Redel
Redel (fluit).
(fluit). Het
Het kamerorkest
kamerorkest Pro
Pro Arte
Arte van
van
(clavecimbel) en
München
leiding van
van de
de uitstekend
uitstekend bekende
bekende
Munchen staat
staat telkens
telkens onder
onder de leiding
Kurt
Kurt Redel.
Georg
Philipp Telemann
Telemann:: Konzert
TintaKonzert A-Dur,
A-Dur, Suite
Suite D-Dur
D-Dur 'Le
'Le TintaGeorg Philipp
mare',
Trio e-moll,
e-moll, Christophorus
30
mare', Trio
Christophorus SCGLP
SCGLP75.897,
75.897, stereo/mono,
stereo/mono, 30
em.,
21 DM.
DM.
cm., 21
Het
Collegium Musicum
Musicum uit
leiding van
van Roland
Roland
Het Collegium
uit Parijs,
Parijs, onder
onder de leiding
Douatte
met ide
de solisten
solistenJean-Pierre
Jean-PierreRampal
Rampal (fluit),
(fluit), Pierre
Pierre
Douatte en
en met
Pierlot
Jacques Chambon
Chambon (hobo),
(hobo), Paul
Paul Hongne
Hongne (fagot),
(fagot), Georges
Georges
Pierlot en
en Jacques
Barboteu
en Gilbert
Gilbert Cousier
Cousier(hoorn),
(hoorn), Robert
Robert Gendre
Gendre (viool),
(viool), Jacques
Barboteu en
Jacques
Neilz
(cello) en
en Laurence
Laurence Boulay
Boulay (clavecimbel),
(clavecimbel), brengen
deze
Neilz (cello)
brengen op
op deze
plaat
van de
de meest
meestbekende
bekendewerken
werkenvan
vanTelemann
Telemann:
zijn
plaat twee
twee van
: zijn
Concerto
A-dur voor
strijkers en continuo
continuo en
en
Concerto in
in A-dur
voor fluit,
fluit, viool,
viool, cello,
cello, strijkers
zijn
e-mol voor
voor fluit,
fluit, hobo
en clavecimbel.
clavecimbel. Deze
Deze beide
beide
zijn Trio
Trio in
in e-mol
hobo en
stukken
uit zijn
zijn beroemde
beroemde 'Tafelmuziek',
'Tafelmuziek', die
hij compocompostukken komen
komen uit
die hij
neerde
voor de feesten
feesten van
van de
deHertog
Hertogvan
vanSachsen-Eisenach.
Sachsen-Eisenach.
neerde voor
De
Suite is
is een
één van
van de
demeer
meerdan
dan200
200ouverture-suiten,
ouverture-suiten, die
de
De Suite
die de
vruchtbare
componist schreef.
schreef.
vruchtbare componist
Georg
Philipp Telemann
Telemann:: Suite
Flöte und
und Streicher
Streicher a-moll,
a-moll,
Suite tür
far Flote
Georg Philipp
Suite
tür Cembalo
Cembalo und
und Streicher
Streicher fis-moll,
fis-moll, Konzert
Konzert fur
für Violine,
Violine,
Suite fiir
Streicher
und General-basz
Genera/-basz a-moll,
a-mali, Christophorus
SCGLP 75.909,
75.909,
Streicher und
Christophorus SCGLP
stereo/mono,
em., 21
21 DM.
DM.
stereo/mono, 30 cm.,
Andermaal
Telemanns kunnen
kunnen en
en
Andermaal drie
Brie prachtige
prachtige voorbeelden
voorbeelden van
van Telemanns
ditmaal
het Kolner
Kölner Solistenensemble,
Solistenensemble, o.l.v.
o.l.v. Helmut
Helmut
ditmaal gebracht
gebracht door het
Müller-Brühl,
solisten Hans
HansJiirgen
JürgenM6hring
Möhring(fluit),
(fluit),Wolfram
Wolfram
Miiller-Brahl,en
en de solisten
Gehring
(clavecImbel), Ernst
Ernst Mayer-Schierning
Mayer-Schierning (viool).
(viool).
Gehring (clavecimbel),
Door
precisie van
van de
deuitvoerders
uitvoerders en
en het
het harmonische
harmonische
Door de
de technische precisie
klankbeeld
plaat (figuurlijk)
(figuurlijk) met
en schouders
schouders
klankbeeldstaat
staat deze
deze plaat
met kop
kop en
boven
honderden andere
andere Barokopnamen.
Barokopnamen.
boven honderden

445

Eveneens van
van Christophorus
een idrietal
opnamen in
Eveneens
Christophorus een
drietal opnamen
in een
een 'lichter'
'lichter'
genre, namelijk
namelijk dansmuziek
dansmuziek...
genre,
... van
van onze
onze voorouders
voorouders::
Altwiener Tänze,
Tanze, Christophorus
Christophorus SCGLB
SCGLB75.906,
75.906,stereo/mono,
stereo/mono, 30
30 em.,
cm.,
Altwiener
10 DM.
DM. Twee
Twee menuetten
menuetten van Haydn,
Haydn, vijf
vijf contradansen
contradansen van
van Mozart
Mozart
10
en twaalf
van Beethoven, vijf menuetten
menuetten en zes
en
twaalf van
zestrio's
trio'svan
van Schubert,
Schubert,
plus dan de
plus
de 'Mitternachtswalzer'
'Mitternachtswalzer' en de
de'Ragata-Galopp'
'Ragata-Galopp'van
vanLanner:
Lanner:
een uitstekend
idus over
over de
de dansmuziek
dansmuziek uit
uit het einde
een
uitstekend overzicht
overzicht dus
einde van
van
de 18de
eeuw.
Charmant,
de
18de en
en het
hetbegin
beginvan
vandede19de
19de
eeuw.
Charmant,bevallig,
bevallig,
voornaamen
en toch
toch gedragen
gedragen door
door een
een soms
soms uitbundige
uitbundige levenslevensvoornaam
vreugde :een
een evenwicht,
evenwicht, dat
dat wij
wij nu
nu in
in onze
onze 20steeeuw,
20ste eeuw, wel
vreugde:
wel vaak
vaak
moeten missen.
moeten
Paul Angerer
Angerer dirigeert
dirigeertde
de solisten van de
de Wiener
Wiener Volksoper,
Volksoper, ook
ook in
in
Paul
de volgende plaat
de
plaat::
,

Tanze aus
Christophorus SCGLX
Tänze
aus dem
dem klassischen
klassischen Wien,
Wien, Christophorus
SCGLX 75.921,
75.921,
stereo/mono, 30 cm.,
21 DM.
DM.
stereo/mono,
em., 21
Werkenvan
van dezelfde
dezelfde componisten
: Haydn
componisten als op
op de
devorige
vorigepleat
plaat:
Haydn
Werken
(drie Duitse
(drie
Duitse dansen),
dansen), Mozart
Mozart (zes
(zes landelijke
landelijke Jansen),
dansen), Beethoven
Beethoven
(zes Weense
Lanner ('Trennungswalzer'
('Trennungswalzer' en
en 'Sommer'Sommer(zes
Weense idansen),
dansen), Lanner
nachtstraum-Galopp'),Schubert
Schubert(vijf
(vijfDuitse
Duitsedansen
dansen met
met coda en
nachtstraum-Galopp'),
en
zeven trio's)
, dan de
zeven
trio's) -— plus
plus dan
de 'Wiener
'Wiener Karneval-Walzer'
Karneval-Walzer' van Johann
Johann
Strausz, vader.
Strausz,
vader.
Werkelijkeen
eenvreugde
vreugdevoor
voorhart
harten
en geest en
Werkelijk
en uitstekend
uitstekend geschikt
geschikt
als 'feestplaat'
'feestplaat' voor
voor de
de komende
komende jaarwisseling.
jaarwisseling.
Het prijsverschil met
,met de vorige
: Christophorus
Het
vorige schijf
schijf isisopmerkelijk
opmerkelijk:
Christophorus
verkeert, wat de 'Altwiener
!
verkeert,
'Altwiener Tanze'
Tänze' betreft,
betreft, in
in geschenk-stemming
geschenk-stemming!
Christophorus SCGLX
SCGLX 75.950,
75.950, stereo/mono,
Tanze der
Tänze
der Klassiker,
Klassiker, Christophorus
en de
21 DM.
DM. Het
Het Orkest
Orkest Gunter
Günter Kehr
Kehr en
de pianist
pianist Jean
JeanMicault
Micauit
30 cm.,
em., 21
'nemen hier
hier vijf
vijf componisten
nemen
componisten voor
voor hun
hun rekening.
rekening. Wij
Wij zien
zien Mozart
Mozart
andermaal opduiken
opduiken met
met menuetten
andermaal
menuetten en contradansen,
contradansen, van
van Haydn
Haydn
krijgen wij
wijde
de 'Hatharinentanze'
ten gehore,
gehore, van
van Schubert koos
krijgen
'Hatharinentänze' ten
koos men
men
'Landler
op.171'
171' en
en 'Ecossaisen
op. 18
'Ländler op.
'Ecossaisen op.
18 a',
a', van
van Beethoven
Beethoven de
de
ModlingerTänze'
Tanze' en
en van
van Weber
Weber tenslotte
tenslotte de
deoverbekende
overbekende 'Uit'Uit','Mödlinger
nodiging tot
tot de dans'.
nodiging
dans'.
Muziek,die
die steeds
steeds graag
Muziek,
graag zal
zal beluisterd
beluisterd worden,
worden, vooral
vooral als
als ze,
ze,
zoals op
op (deze
deze pleat,
plaat, zo
zozuiver
zuiverwordt
wordtuitgevoerd.
uitgevoerd.
Bij
ontdektenwij
wijook
ook nog
nog een paar
Bij EMI-Electrola
EMI-Electrola ontdekten
paar prachtige
prachtige opopnamen,
wij als een
:
namen, waarvan
waarvan wij
eenwerkelijk
werkelijk hoogtepunt
hoogtepuntvermelden
vermelden:
nr. 77 in
Gustav Mahler
Mahler :: Symfonie
Symfonie nr.
in E-mol
E-mol 'Lied
'Lied der
der Nacht',
Nacht', EMIGustav
Electrola
C 063-01931
063-01931en
en 32,
32, stereo/mono,
Electrola C
stereo/mono, 22 platen
platen van
van 30
30 cm.,
em.,
295
295 friplaat.
fr.lplaat.
Het lot
lot is
is de
dezevende
zevendesymfonie
symfonievan
vanMahler
Mahler nooit
nooit erg
erggunstig
gunstig
Het
geweest
geweest:: zij
zij werd
werd geschreven
geschreveninin1904-1905,
1904-1905, beleefde
beleefdehaar
haarcreatie
creatie
op 19
19 september
september 1908
1908 te
tePraag
Praag en
engenoot
genootweinig
weinigpopulariteit,
populariteit,
men ze
zete~e‘gewaagd
'gewaagclvond
vondininihaar
haaruitdrukking
uitdrukking en
en stijl.
stijl.Weinig
Weinig
omdat men
tijd
tijd later,
later, toen
toen de
de moderne
moderne evolutie
evolutie bliksemsnel
bliksemsnel haar
haar weg
weg ging
ging
muziek, heette
heette Mahlers
Mahlers zevende
zevende te
te weinig
weinig radikaal...
radikaal. ..
doorheen de
de muziek,
Nu de elektro-acoustiek
elektro-acoustiekeigenlijk
pas goed
goedaan
aanhaar
haartrekken
trekkenkomt,
komt,
Nu
eigenlijk pas
blijkt
echter welk
compositie is,
blijkt echter
welk meesterstuk
meesterstuk Mahlers
Mahlers compositie
is, omdat
omdat de
de
techniek
techniek 'de
dé volmaakte
volmaakte balans
balans kan
kan maken
maken tussen
tussen de
deaanduidingen,
aanduidingen,
dekunstenaar
kunstenaaropop
zijn
partituur
aanbracht:
'hervortretend',
die de
zijn
partituur
aanbracht
: 'hervortretend',
'deutlich', 'rufend',
'rufend', 'antwortend'
'antwortend' e.d.m.
e.d.m.
En
als je
jehet
hetstuk
stukkunt
kuntbeluisteren
beluisteren via
viaeen
eenuitstekende
uitstekendeklankklankEn als
installatie,
dan 'grijpt
grijpt het
het je onverbiddelijk
aan en
en kom
installatie, dan
onverbiddelijk aan
kom je
je tot
tot de
de
vaststelling,
dat Mahler
a.h.w. niet
niet zozeer
zozeer een
vaststelling, dat
Mahler a.h.w.
een symfonie
symfonie schiep,
schiep,
maar
maar eerder
,eerder een
eenfantastische
fantastischeklankarchitectuur,
klankarchitectuur, waarin
waarin met
met mamagische
'gische kracht
kracht het
het aanbreken
aanbreken van
van de
detwintigste
twintigste eeuw
eeuwopgeroepen
opgeroepen
wordt.
wordt.
,

Indien
Indien deze, je
je onmogelijk
onmogelijk nog
nog loslatende
loslatende muziek
muziek gespeeld
gespeeldwordt
wordt
door
uit Londen,
door The
The New
NewPhilharmonia
Philharmonia Orchestra
Orchestra uit
Londen, onder
onder de
de
leiding
en dat
leiding van
van een
een superieure
superieure Otto
Otto Klemperer,
Klemperer, en
dat de
deopname
opname
deze'gebeurtenis'
'gebeurtenis' ook
ooktechnisch
technischmet
metminutieuze
minutieuzezorg
zorgomringd
omringd
van deze
van
werd, dan
dan begrijpt
begrijpt de
de disco-liefhebber
disco-liefhebber dadelijk,
dadelijk, dat
dat hij
hij zijn
zijn discodiscowerd,
theek
door zich
zich deze
deze beide
theek echt
écht kan
kan verrijken
verrijken door
beide platen
platen aan
aan te
te
schaffen.
sohaffen.
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Georg
Friedrich Handel
Händel : Vuurwerksmuziek
Georg Friedrich
Vuurwerksmuziek (Orkestconcerto
(Orkestconcerto nr.
nr. 26)
26)
// Concerto
Concerto voor
orkest in
in B-dur
B-dur / /Dubbe/concerto
Dubbelconcerto voor
voor
voor viool
viool en
en orkest
basso continuo
continuo in
B-dur (Orkest(Orkesttwee
twee blaaskoren,
blaaskoren,strijkers
strijkers en
en basso
in B-dur
concerto
cm.,
concerto nr.
nr. 27),
27), EMI-Electrola,
EMI-Electrola,CC063-01
063-01962,
962, stereo/mono,
stereo/mono, 30 cm.,
295
fr.
295 fr.
uit het
het heerlijke
heerlijke oeuvre
reuvre van
van Handel
Händel:: feestmuziek
feestmuziek
Een
Een rijke
rijke keus
keus uit
van
niveau, die meer
meer dan tweehonderd
tweehonderd jaar
jaar geleden voor
voor het
het
van hoog
hoog niveau,
steeds de
demuziekliefhebbers
muziekliefhebbers kan
kan bebeeerst
eerst weerklonk
weerklonken
en die
die nog steeds
The Menuhin
Menuhin Festival
Festival Orchestra,
Orchestra,
geesteren.
Yehudi Menuhin
Menuhin leidt The
geesteren. Yehudi
is
zelf solist
solist (en
(en wat
wat voor
voor een
een!)
in het
hetvioolconcerto,
viool concerto, en
en verder
verder
is zelf
!) in
en Leslie
Leslie Pearson
Pearson het
hetorgel.
orgel.
bespeelt
Valda Aveling
bespeelt Val'da
Avelinghet
het clavecimbel
clavecimbel en
Een
te verbazen
verbazen over
over het
het
Een nieuwe
nieuwegelegenheid
gelegenheidom
om zich
zich nog
nog eens te
,genie
Händel, die
die wij
wij persoonlijk,
persoonlijk, met
met het
hetverder
verderschrijden
schrijden van
van ,
genie van Handel,
de jaren, steeds meer gaan waarderen.
dejarn,stm•gwarden.
Wat
kwaliteiten van
plaat zelf
zelf betreft
betreft:: geen
geen ruis,
ruis,
Watde
de technische
technische kwaliteiten
van de plaat
dus helemaal
helemaal
geen
slordigheden, wel
wél perfecte
perfecte uitbalancering,
uitbalancering, dus
geen slordigheden,
merken.
niets
niets op
op te merken.
Bij
nieuw hoogtepunt,
hoogtepunt, dat
dat uu eenvoudig
eenvoudig moot
moétbezitten
bezitten:
Bij Philips
Philips een
een nieuw
:
Liesbeth
Theodorakls, Philips
844.039 PY,
PY, stereo/mono,
stereo/mono,
Liesbeth List
List zingt Theodorakis,
Philips 844.039
30
30 cm.
de
Dat
buitengewone zangeres
weet zowat
zowat de
Dat Liesbeth
Liesbeth List
List een
een buitengewone
zangeres is,
is, weet
halve
haar platen
platen 'Pastorale'
'Pastorale' en
en 'Liesbeth
'Liesbeth List
List zingt
zingt
halve wereld
wereld en
en haar
getuigen daar
daarin
,inruime
ruime mate
matevoor.
voor.Zij
Zij overtreft
overtreft echter
echter
Jacques
BreI' getuigen
Jacques Brel'
haar Theodorakisopnamen,
Theodorakisopnamen, inzonderheid
inzonderheid dan
inde
Mautalles
in haar
alles in
dan in
de Mauthausen-liederen,
zó ontroerend
ontroerend en
en echt-doorleefd
echt-doorleefd door
doorLiesbeth
Liesbeth
hausen-liederen, die zO
de tijd
tijd zullen
zullen weerstaan.
weerstaan.
worden
worden gezongen,
gezongen, dat zij o.i. de
Maar
plaat is
is de
demoeite
moeiteoverwaard
overwaard:: Liedjes
Liedjes
Maarook
ook kant
kant22 van
van deze plaat
oorlog en
en liefde
liefdeuit
uit'De
'DeGijzelaars'
Gijzelaars'van
vanBrendan
Brendan Behan,
Behan,
van
spot, oorlog
van spot,
eveneens op
op muziek
muziek van
van Theodorakis.
Theodorakis. Een
Een boeket
boeket lerse
Ierse liederen
liederen —
ware —
- die
die en
éndoor
doorhun
huninhoud
inhoud On
én door
door de
de ververballaden
balladen als
als het ware
tolking
kunnen genoemd
genoemd worden.
worden. Vooral
Vooral 'Klaaglied'
'Klaaglied' en
en
tolking grandioos
grandioos kunnen
'De
leiders van het
het land'
lancI' (dit
(dit laatste
laatstezingt
zingtLiesbeth
Liesbethmet
metvervormde
vervormde
'De !eiders
geheten worden.
worden. Kortom
Kortom:: alle
alle woorden
woorden van
van
stem)
kunnen pieken
pieken geheten
stem) kunnen
lof
schieten te kort
'kort om
om deze
deze pleat
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'Sexus is streven naar lust, eros is de wil tot
het scheppen van waarden,' schreef de filosoof
Weininger, maar wij hebben de indruk dat hij een
vergeten man is.
Wij stellen inderdaad vast, dat in onze tijd de begrippen
'eros' en 'sexus' zodanig verwarrend door elkaar werden
gehaald, dat de sexus lekker domineert en uitgegroeid
is tot een plaag, waarvan wij niet zo vlug zullen genezen.
De oorzaken hiervan achterhalen, zou ons in dit bestek
te ver voeren, maar dit kan avast gezegd dat gehaaide
vakmensen het seksuele schip letter/ilk door allo
watertjes en poelen sturen, met een meesterschap, dat
voorwaar een beter doe/ waard zou zijn. In een
harmonieuze samengang van pseudo-volwassenheid,
pseudo-menselijke vrijheid, pseudo-liefde en pseudobreeddenkendheid, wordt de sexus op het schild
geheven, z6 hoog, dat iedereen het wel moot zien, en
daarbif omgeven door gewiekste lakeien als literatuur,
film, fotografie, toneel en plastische kunst. Maar in
de duisternis, ver in de uithoeken van het verblindend
tafereel, zit de krachtbron verborgen, die heel het bedrijf
op gang brengt en in stand houdt : de vulgaire uitbuiting,
die uitsluitend maar financiele winst op het oog heeft,
maar die daarbij geen scrupules kent en verdomd goed
weet waar de grensgebieden van sexus en eros elkaar
raken. Want een grensgebiedenspel is het vooreerst,
daarna de were/dberoemde afbraak van heilige huisjes,
het doorbreken van taboe-muren, het opengooien van
vensters, deuren en ramen. Maar tegelijk is de uitbuiting
ook een uitstekend mijnwerker : zij gooit met de
one hand een vermolmd raam open en met de andere
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ondergraaft ze de bodem, waar je op staat. Terwijl je van
put in put trapt, tovert ze om je heen schitterende
affiches, verblindt ze je oog met vakkundig gemaakte
films, fluistert ze je mooie vo/zinnen in het oor en
rekent er intussen op, dat je je puberteit nog niet
honderd procent doorgroeid bent.
Met de niet onaanzienlijke financiele winst wordt
gewoekerd en bereidt men de krachttoer voor, waarbij
het vulgaire verheven wordt tot kunstwerk en waarbij
de knoeier en de smeerlap de status verkrijgen van
hoogstaand, gelauwerd, en vereerd artiest.
In dit geraffineerd spel — waarbij, vergeten wij het niet,
steeds maar nieuwe en nieuwere en nieuwste behoefien
worden gecreberd wordt de eros op een volmaakte
wijze gedood : de volmaakte moord. Men zou kunnen
vooropstellen, dat alles zich vanzelf zal op/ossen, op
grond van de wet, dat elke actie een re-actie uit/okt
en dat op die wijze tot een evenwicht gekomen wordt.
Dit is echter een negatieve houding. Positief is, dat
wij een aanvang nemen met gezond te /even, wars van
een taboemoraal — die de uitdrukking was van ons
ingeboren en ingekweekt jansenisme — maar nog
afkeriger van alles wat ons ontluistert. Wat dan meteen
inhoudt, dat wij niet alleen 'nee' zeggen aan deze
ontluistering, maar dat wij eindelijk eens 'ja' zeggen aan
alien, die in het verweer gaan tegen alles wat het hart en
het gezicht van de mens schendt, en die momenteel
een schijnbaar hope/oos gevecht leveren. Het wordt
hoogtijd dat wij beletten, dat zij in een museum voor
folklore terechtkomen. 06k op het specifieke terrein
van de kunst.
'Vlaanderen' nr. 109, tweemaandeliiks tiidschrift. nr . 7 - '69
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In Memoriam

Eduard Amter
13.12.1898 - 2.7.1969
Eduard Amter was nog een knaap, toen
hij zich reeds tot het schrijverschap
voelde geroepen. Bij gebrek aan betere
inspiratie, begon hij alvast een paar
schoolboeken te herschrijven. Niet zoveel later — hij had de twintig nog niet
bereikt — genoot hij het genoegen zijn
eerste werk gedrukt te zien : 'Skald
Heidrik', een historisch toneelspel met
Rodenbachiaanse inslag. Daarop zouden
nog een 12-tal toneelwerkjes volgen,
die meestal 'getuigen van gezond realisme en handigheid in het dialogeren'
(Lectuurrepertorium). Zijn 'Docus uit de
acht zaligheden' en 'Die Soudaen had
een dochterkijn' stonden jarenlang op
het repertorium van het liefhebberstoneel.
Daarnaast schreef hij een 8-tal humo-

2

ristische romans op originele tema's,
w.o. 'De geestjes in ons', 'De katten van
Stakkelveen', 'De porseleinen Siegfried'...
Blijkbaar ging zijn voorkeur uit naar de
kleine burgerman, die hij scherp maar
niet zonder mildheid tekende.
Voor een goed deel is het werk van
E. Amter te situeren bij dat van Jozef
Simons en Antoon Thiry.
Meer dan als literator, is E. Amter voor
de V:aernse letterkunde verdienstelijk
geweest ais beuretaris-generaal van het
Davidsfonds. Onder zijn stimulans is de
uitgeversbedrijvigheid van
vereniging sterk toegenomen. Op een
ogenblik dat de Vlaamse uitgeverijen
nog in de kinderschoenen stonden, was
dat zeer belangrijk. Niet alleen werden
degelijke volksromans op tienduizenden
exemplaren bij de Vlaamse mensen gebracht, maar ook kregen tal van debuterende auteurs in het Davidsfonds
gelegenheid tot publikatie. Dat hij het
initiatief nam tot de uitgave van de uitstekende reeks Keurboeken van het
Davidsfonds (vulgarisatiewerken over
kunst, letterkunde, wetenschappen) zal
niet zijn minste verdienste blijven.
Via het Davidsfonds heeft hij uiteraard
ook in hoge mate bijgedragen tot de
algemene cultuurspreiding in Vlaanderen
en tot de popularisering van de Vlaamse
Beweging, waarvan hij sedert de 2de
wereldoorlog een der leidende figuren
was, o•m. als voorzitter van het Vlaams
Actiekomitee voor Brussel en Taalgrens.
Clem de Ridder

In Memoriam

Prof. Dr. Frank Baur
1887-1969
Op 9 januari 1969 overleed in 'Huize
Rijmsnoer' te Waasmunster prof. dr.

emeritus Frank Baur, twee jaar nadat hij
tc Gent gehuldigd werd n.a.v. zijn 80ste
ver;42ardag en van de toekenning van
de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse
Provincies 1956 voor zijn gezamenlijk
oeuvre. De enorme bedrijvigheid van
Frank Baur als hoogleraar, filoloog,
literair historicus, hoofdrecLacteur van de
2e uitgave van de 'Katholieke Ency,:lopedie' 25 dln. (1949-1955), redenaar en
senator in dit bestek vastleggen is onmogelijk. Daarom enkele hoogtepunten.
Ontegensprekelijk zal de naam Baur
verbonden blijven met de Gezelle-studie.
Als man van de wetenschap heeft Frank
Baur zijn levenswerk vooral aan het
onderzoek van zijn 'altissimo poeta'
gewijd. Met de definitieve Gezelle-biografie is hij, spijt zijn hoge leeftijd,
helaas niet klaargekomen. In 1930 publiceerde hij 'Uit Gezelle's !even en
Werk' en in datzelfde jaar nam hij ook
de leiding van de 18-delige Jubileumuitgave van Gezelle (1930-1939). Later
bezorgde hij de zgn. 'blauwe' dundrukeditie van 'Gezelle's Dichtwerken', aangevuld met Proza, Varia en Gelegenheidspoezie (1938 en 1950). Ontelbaar
zijn de andere, grotere en kleinere bijdragen over de vereerde 'heer ende
meester'. Een aantal ervan, bio-bibliografische inleidingen tot werken van
Gezelle en gelegenheidsgeschriften,
449
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gemakkelijke leerling
leerling
nu dat hij
trokdedebeslotenheid
beslotenheid
was.
Bovendientrok
was. Bovendien
hem niet aan
aan en
en ververvan
van het klaslokaal hem
koos
hij
de
vrijheid
van
stad
en
veld
om
koos hij de vrijheid van stad en veld om
te
schetsen,
te
tekenen
en
te
daar
daar
schetsen,
tekenen
te
schilderen.
Zeer vroeg
vroeg was
was hij
hij bedreven
bedreven in
in het
het
tekenen van portretten.
portretten. Op
Op veertienjarige
veertienjarige
leeftijd
hij heel
heel fijnzinnige
fijnzinnige pastelpasteIIeeftijd wist hij
portretten
maken, zodat
zodat het niet
niet te
te
portretten te
te maken,
verwonderen is dat
dat hij
hij het
het portret
portret doordoorloopbaan met
met voorliefde
voorliefde
heen gans zijn loopbaan
een knappe
knappe en
en
beoefende.
beoefende. Thans
Thans is
is hij een
gevoelige
portrettist die
die erin
erin slaagt,
slaagt,
gevoelige portrettist
naast de uiterlijke
uiterlijke gelijkenis,
gelijkenis, ook
ook het
het
karakter
figuren weer
weer te
te geven.
geven.
karakter van
van zijn figuren
Vroeger had hij
hij oog
oog voor
voor ieder
ieder detail,
detail,
nu
doek van
van elke
elke bijbijnu zuivert
zuivert hij
hij zijn doek
komstigheid
met het
het allernoodzakeaIlernoodzakekomstigheid om met
dringen in het
het
lIjkste
lijkste dieper
dieper door te dringen

wezen
de mens,
mens, die
die hij
hij portretteert.
portretteert.
wezen van de
Naast
portret is
is het
het grootste
grootste deel
deel
Naast het portret
van
oeuvre gewijd
gewijd aan
aan de
de danskunst
danskunst
van zijn oeuvre
het cirkus.
cirkus. Tijdens
Tijdens een
een verblijf
verblijf in
in
en
en het
Frankrijk,
hij een
een reeks
reeks familiefamilieFrankrijk, waar hij
portretten
maken, ontdekte
ontdekte hij de
de
portretten moest maken,
wereld van
van Fantin-Latour
Fantin-Latour en Degas.
Degas.
Zijn vriendschap
vriendschap met
met de
de danser
danser Paul
Paul
Grinwiss
de rest.
rest. Sindsdien
Sindsdien is zijn
zijn
Grinwiss deed
deed de
interesse steeds levendig
levendig gebleven en
en
heeft
in honderden
honderden doeken
doeken de
de
heeft hij in
schoonheid
van
de
lichaamsbeweging,
schoonheid
de lichaamsbeweging,
de zwier van
van een
een gebaar
gebaar en
en de
de speciale
speciale
sfeer
die wereld
wereld weergegeven.
weergegeven.
sfeer van die
Het cirkus is
Is voor
voor hem
hem steeds
steeds meer
meer
geweest dan alleen
alleen maar
maar een aparte
aparte
wereld.
zag er
er een
een spiegel
spiegel in, die de
de
wereld. Hij zag
waarheid sterker weerkaatste
weerkaatste dan
ze
dan zij ze
ontving.
Albert Beaussaert,
Beaussaert,die
dieeen
eenverwoed
verwoed
wandelaar
is, heeft
heeft ook
ooklandschappen
landschappen
wandelaar is,
zijn bevolkt
bevolkt met de
geschilderd.
geschilderd. Ze zijn
dingen
hij liefheeft:
liefheeft: grote
grote hemels,
hemels,
dingen die hij
veel
stille waters
waters tussen
tussen gras en
veel wolken, stille
wuivend
In zijn
zijn voortreffelijk
voortreffelijk Ingeingewuivend riet. In
richt
landhuis, daar op
op de
de driesprong
driesprong
richt landhuis,
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Heusden-Melle-Wetteren, blijft Albert
Beaussaert niet stil zitten. Een reeks
tentoonstellingen staat op stapel in
Duitsland (o.a. te Keulen, Bonn en Bad
Godesberg), in het voorjaar volgt Affligem en in juli trekt hij naar Amerika, om
daar zijn hoogstaand werk aan de onbevooroordeelde ogen van de buitenlander te onderwerpen.
Lode De Visscher

Rolanda en Jeroom
Blanckaert
prijzen van de Stad Eeklo
Kunstschilder Rolanda Blanckaert werd
geboren te Eeklo in 1946. Zij volgde
zeven jaar kunstonderwijs aan de gekende Academie voor Schone kunsten
van haar geboortestad. Op haar palmares
prijkt reeds een indrukwekkende lijst
van bekroningen en tentoonstellingen.
Zo ontving zij in 1967 de derde Prijs
in de Driejaarlijkse Prijs voor Plastische
kunst van de stad St.-Niklaas. In 1968
werd zij weerhouden in de Provinciale
Prijs voor plastische Kunst. In 1968 viel
haar eveneens de Prijs van de Stad
Eeklo te beurt en dit jaar behaalde zij de
Gouden regeringsmedalje met 99 Vo van
de punten. Beslist een gelukwens
waard !
Schildert Rolanda Blanckaert zoals
Jeroom Blanckaert, of zijn ze twee uiteenlopende richtingen ? Een probleem
dat wel een nader onderzoek zou verrechtvaardigen. Het aanschouwen van
het schilderwerk van Rolanda doet ons,
althans bij een reeks werken, meteen
denken aan reminiscenties met het werk
van Alice Frey en dan nog aan een
wereld in de tijd van James Ensor. Dit
is geen overdrijving, maar de weergave
van een eerste indruk. Het behoeft geen
twijfel, dat hier een vrouwenhand aan

het werk is en dat we langs een plastische weg binnengeleid worden in de
wereld van een dame. We zien, bij de
behandeling van portretten, de uitpuring
van een welgekozen aandacht voor
het detail: de nette sieraden, de weergave van de fijn stilistische meubilering.
In het portret 'Meisje met Hoed' valt
ons de aandacht voor de foto's van het
voorgeslacht op. De strenge grootvader
met snor en hoge boord. Erboven de
bruingekleurde foto van het eerste kind
van het nageslacht. Is het meisje met
de hoed wellicht het grootgeworden
kindje van bovenaan het schilderij ? Er
is aandacht voor het kleurrijke regenscherm. Er is het behangpapier met de
kleurrijke motieven van wellicht een
andere eeuw. De hoed met de struisvogelveren is misschien een geschenk
van grootmoeder. Of heeft het meisje,
dat als kind bovenaan staat afgebeeld,
wellicht de klederen van grootmoeder
aangetrokken en poseert zij aldus
waardig voor de reeks familieportretten?
Met dit schilderij voor ogen, kan men
zich een hele reeks vragen stellen; het
antwoord wordt u koloristisch opgediend
en het genieten ervan hangt af mogeIijks van de graad van appreciatie van
elke toeschouwer. Met de Prijs van de
stad Eeklo heeft de jury een gelukkige
keuze gedaan. Voor Rolanda Blanckaert
is dit een ferme aanmoediging. Haar
rest verder de tijd om haar talent uit te
puren en degenen, die haar het vertrouwen hebben geschonken, niet te

beschamen. Zij weet wat ze wil en zal
ons dat ook bewijzen.
Jeroom Blanckaert werd eveneens te
Eeklo geboren en is nog altijd aldaar
woonachtig. Hij behaalde in 1961 de
eerste prijs St.-Lukaskring te Waregem;
in 1965, te Antwerpen, de eerste Prijs
voor schilderkunst en grafiek; in 1964,
te Parijs, de Internationale Prijs voor
schilderkunst Maurice Utrillo en dan, in
1968, de tweede Prijs tijdens de Culturele veertiendaagse te Eeklo. Behalve
deze ruime reeks bekroningen, ontving
kunstschilder Jeroom Blanckaert nog
een dertiental onderscheidingen en
selekties, waaronder in 1958 de Gouden
regeringsmedalje, in 1958 een deelname
voor het Belgisch Paviljoen, afdeling
kunst en onderwijs; in 1959 een selektie
in de Talensprijs; en dan volgt een
reeks selekties o.a. in de G.E. Lebonprijs, de Olivetti Prijs, de Guil. Campo
prijs, de Prijs van Genk en die van
Knokke. Bovendien houdt hij ook nog
individuele tentoonstellingen, maar deze
zijn niet zo talrijk.
Het werk van Jeroom Blanckaert is het
werk van een doorzetter. Deze kunstenaar ovenweegt een compositie, puurt
deze uit tot haar naakste vorm en weegt
de kleur af met een onberispelijke
juistheid. Hij is streng voor zichzelf en
duldt geen toevalswerk of slordige
presentatie. Zijn werken getuigen van
een bijna 'verdwenen' rust in deze zo
haastige tijd. Zijn manier van overwegen
45 1
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en uitpuren getuigt dan ook van een
gedegen volwassenheid.
Wat hierboven gezegd werd, kan eventueel bij de lezer een zekere hardheid
van presentatie voor de geest roepen,
dit is echter geenszins het geval. Het
werk van Jeroom Blanckaert bezit ook
een poetisch register, dat in al zijn
gevoelige facetten en kleurencombinaties ruim wordt bespeeld. Blanckaert,
die werkt met zachte en verfijnde kleuren blijft steeds zichzelf, sober en voldragen. En wij vinden dat terug in gelijk
welk behandeld motief. Steeds is er die
aparte doordringende steer, steeds is
er die eenvoud en grootsheid tegelijkertijd. Het is zo dat de voile grootheid in
de naaktste eenvoud te vinden is; een
stelling, die door Jeroom Blanckaert
als kunstschilder tenvolle wordt beEtienne Le Compte
wezen.

Alfons Blomme
80
Onlangs exposeerde de Roeselaarse
kunstschilder Alfons Blomme (Romeprijs 1920) in Galerij Brittanique te leper.
In diezelfde periode werd er een avondfeest georganiseerd : ook daar was
Alfons Blomme bij. „Ik leef als een kerel
van 25", typeert hij zichzelf. „Ik dans
graag, ik zet graag de begonia's buiten,
want ik schilder veel doeken, die
geInspireerd zijn op vieringen en feesten.
Zoiets kan men toch niet, wanneer men
het zelf niet beleeft !"
Dat Alfons Blomme 'er graag bij is' vindt
wellicht zijn oorsprong in het feit dat hij
zijn jeugd doorbracht in een rasecht
stamcafe. Niet aan de toog, maar als
kind van den huize. Alfons Blomme werd
geboren op 2 februari 1889 in cafe 'Ma
Campagne', aan de Jan Mahieustraat te
Roeselare. Zijn vader was aannemer
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van schilderwerken en in hun herberg
traden regelmatig de 'Leopoldisten' op,
een groep muzikanten, die een veelgevraagd volksorkest vormde.
Levensgenieter, schilder, muzikant : zo is
Alfons Blomme. Ildefons Segers, de
toenmalige stadsbeiaardier, maakte er
een vaardig pianist van. In de stedelijke
Academie voor Schone Kunsten leerde
hij mes en penseel hanteren, op verrassend kundige wijze. Zes jaar naeen
werd Alfons er prirnus, zodat hij bij het
verlaten van de academie zijn studies
met het uitmuntendheidsdiploma kon
beeindigen, wat in Roeselare de jongste
26 jaar niet meer gebeurd was.
Blomme trok naar Brussel om zich daar
te vervolmaken. Hij liet zijn ouders in
de waan dat het hem aan niets ontbrak,
tenzij aan goed brood. Zodat hij na
ieder wekelijks bezoek aan zijn thuis, optrok met drie broden onder de arm. In
werkelijkheid zag hij te Brussel 'veel
zwarte sneeuw' : hij leefde er op een
groezelig zolderkamertje, speelde piano
in een danszaal en in een cinemazaal (er
waren nog geen gesproken films en
Alfons Blomme moest in het donker de
nodige sfeer improviseren op het klavier)
en at wanneer er lets te eten viel.
Toen hij twintig was en zijn kunst-

scholing voorbij, trok Alfons Blomme
met een vijftal andere Vlamingen de
grens over en vestigde zich te Nuenen
(Eindhoven). De uitwijkelingen kregen
er het oud atelier van Vincent van Gogh
in huur en organiseerden er talrijke
avondjes, waarop een select gezelschap
werd uitgenodigd. Guido Gezelle en
andere grote dichters werden er voorgedragen, levendige besprekingen gehouden. Gesteund door de eerlijke kritiek van en op elkaar, penseelden de
jonge Vlaamse schilders er massa's
doeken, maar hun financiele mogelijkheden waren zo beknopt, dat zij dikwijls
het ene schilderij moesten wegvegen
om een ander te kunnen maken. Hun
pretentie reikte trouwens niet verder.
Alfons Blomme kwam er in contact met
de industrieel Begeman, die de straatarme schilder onder de arm nam en
portretten liet maken van zijn kinderen.
Er volgden meerdere opdrachten tot de
groep uiteindelijk de moed vond mee
te dingen naar de Romeprijs 1920.
Alfons Blomme zelf waagde het niet.
Maar zijn oud-professor Alidor Bouckaert
uit Roeselare schreef hem toch in, zodat hij varen moest.
Meteen volgde de doorbraak van
Blomme. In de vier opgelegde selektieproeven toonde hij zich telkens veruit
de beste, mocht tenslotte met de 'Gulden
Eeuw' zijn talenten voor de grote prijs
bundelen en... won de 20.000 goudfranken.
Sindsdien hebben de geschilderde
doeken en panelen van Blomme de
wereld veroverd. Nu heeft hij ateliers te
Roeselare, Staden, in Duitsland en
Hollywood. Hij exposeert jaarlijks tweemaal te Brussel, elke zomer in De Haan,
stelde meermaals zijn doeken tentoon
in Amerika en Parijs.
Hij is tachtig. Maar, zoals hijzelf het
zegt : „Dag en nacht schilder ik nog,
anders leef ik niet...". Walter De Taeye
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Juul Bovee
70

lk bezocht deze zeventigjarige leraar
aan de katholieke regentenschool te
Antwerpen. Hij was ook mljn leraar, en
wat voor een ! Dat hij reeds vijftig jaar
verbonden is aan zijn school, waar hij
Nederlands, Engels en Duits doceerde en
nog doceert, is een bewonderenswaardig
exploot. lk weet wel, we vieren hem nu
als artist, doch er ligt in zijn leven
zulk een eenheid van realisatie en voltooling, dat we aan zijn schittering als
studax en als leraar niet voorbij kunnen.
Alles bij hem komt voort uit zijn drang
naar weten en naar doorgeven, ook zijn
talrijke publicaties. Hieruit even een
greep. In 'Vlaams Leven' verschenen
van hem gedichten en verhalen. Naast
een drietal boeken met jeugdverhalen,
zorgde hij in 1925 en 1926 voor twee
deeltjes uit de reeks 'Jongens- en
Meisjesboeken'. In 1932 publiceerde hij
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in 'Onze Jeugd' een studie over de hymnen. In '34 verscheen te Leuven 'Romantisch Proza' en 'De Romantiek in
Nederland', dat weldra in het M.O. een
klassiek handboek werd. In '40 was
het de beurt aan 'Deutsch, ein Lehrund Lesebuch' in vier delen, en waarvan
in '41-'44 een tweede druk verscheen.
In '41 volgde 'Das Richtige Wort'. In
'44 'De Alttag, Deutsches Lesebuch' en
in '46 nog 'Die goldene Reihe'. In '56
kwam 'Spreken' van de pers. Te Leuven,
bij 'Toegepaste Linguistiek', zal eerlang
een lijvig standaardwerk verschijnen,
onder de titel : 'Moedertaal en Moedertaalonderwijs".
Wanneer ik zeg dat al zijn werk zijn
oorsprong vindt in harde studie, dan
blijkt dit minder waar te zijn voor wat
zijn 'letterkundige' produkten betreft. Hier
schrijft hij vooral voor zijn genoegen.
En zo dichtte hij feestelijke cantates,
want hij is altijd bereid om iemand een
plezier te doen. Deze taalkunstenaar
deed daarbij alles steeds met een enthoesiasme, dat van geen verjaren weet.
Maar wat men van hem het innigst
verlangt, dat is hem te mogen ontmoeten
en met hem te praten of van hem les
te krijgen. Hij is een van de uitzonderlijken, die men na een ontmoeting
verlaat met bewondering en eerbied.
Dit weten vooral zijn leerlingen. Hij deed
hen hard werken. Want de Vlaming
Bovee wist dat hij door de vorming van
zijn leerlingen, in de hoogste mate
bijdroeg tot de verheffing van zijn dierbaar yolk. En dit alles deed hij dan (en
doet hij nog) zonder pedanterie, zonder
pretentie: een vir bonus. Uit zijn goedheld straalt als vanzelf zijn vriendelijkheld uit naar de anderen. Wie hem
ontmoette, ging steeds rijker van hem
heen. Wij wensen deze stille, fijne mens
van ganser harte een gelukkige verJos Van Rooy
jaardag.

Pieter Geert Buckinx
lid van de Kon. Vlaamse Academie

Verleden jaar, op 6 februari, werd Pieter
Geert Buckinx 65 — dit jaar werd hij
tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde verkozen. De gelegenheid is te mooi om ze
onbenuttigd voorbij te laten gaan :
wij willen Buckinx huldigen, hem vieren,
volgens de oude betekenis van het
woord, dat is koesteren en belichten met
een feestvuur.
Meer dan veertig jaar is het nu dat wij
elkander kennen en in die lange tijd
werd onze vriendschap nooit door onenigheid beschaduwd. Vrij van al het
kleine dat in de Republiek der Letteren
zoveel nijd en afgunst sticht, is hij altijd
zijn weg gegaan, zonder welke macht
ook naar de ogen te zien en zonder
giftig slijm te spuwen naar degenen die
ze niet aankunnen, zoals het door een
bende schoelies wordt gedaan. Buckinx
is een Limburger van afkomst en aan
hem werd ongetwijfeld het woord van
Marnix Gijsen bewaarheid, die in 'Ons
Volkskarakter' geschreven heeft, dat
onder alle Vlamingen de Limburgers
onze aristocraten zijn. In handel en
wandel, zowel als in de kunst. Buckinx is
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geen veelschrijver geweest en niettemin
niettemin
heeft
hij
veel
gewerkt.
In
1927
heeft
veel .gewerkt. In 1927 debudebuteerde
hij
als
teerde
als dichter
dichter met
met 'De
'De Doortocht'
Doortocht'
en sedertdien
en
sedertdien zijn alles
alles samen
samen een
een
tiental verzenbundels,
zes essay's
tiental
verzenbundels, zes
essay's en
en
toneelstuk van
van zijn
zijn hand
hand verschenen.
verschenen.
een toneelstuk
nog luisterspelen
luisterspelen
Daarbuiten
hij nog
Daarbuiten heeft hij
geschreven, verhalen
verhalen voor
voor de jeugd en
en
geschreven,
talrijke verspreide
verspreide artikels.
artikels. Hij hield
hield
ook
voordrachten en
trad dikwijls
dikwijls voor
voor
ook voordrachten
en trad
de klank- en
en beeldomroep
beeldomroep op. Wie hem
als mens
als
mens wil
wil kennen
kennen en
en langs
langs de
de mens
mens
zijn kunst benaderen,
benaderen, moet zijn autoautobiografie lezen.
lezen. Zij
Zij is getiteld
biografie
getiteld 'Het
'Het ligt
ligt
voor de Hand'.
voor
Hand'. Hoe
Hoe kon
kon het
het anders,
anders,
bedoelt hij,
bedoelt
hij, uit
uit zo'n
zo'n ouders
ouders geboren
geboren en
en
in zulke
zulke omstandigheden,
omstandigheden, met zulke
zulke
karaktertrekken
opgegroeid?? Of ik
ik
karaktertrekken opgegroeid
moest
de dichter
dichter
moest worden
worden tot
tot wat
wat ik ben : de
van
van de eenzaamheid,
eenzaamheid, van
van de zelfdoorzelfdoorschouwing, van
zinrijk
schouwing,
van het
het geloof
geloof in
in een zinrijk
bestaan en een
een zinrijke
zinrijke dood.
dood.
bestaan
Een dichter van de stilte, van de diepte,
diepte,
de voltooiing
voltooiing der
der eigen
eigen persoonlijkpersoonlijkvan de
van
held door
heid
door eerlijkheid,
eerlijkheid, offer
offer en
en liefde.
liefde.
men de
de inhoud
inhoud van zijn
zijn poezie
poëzie
Dat zou men
kunnen
kunnen heten, maar dat
dat is
is een
een scheiding
scheiding
doorvoeren die niet opgaat.
opgaat. Stijl en
en
doorvoeren
betekenis, verwoording
verwoording en bezieling zijn
zijn
één bij
bij hem
hem en
en wat
wat over
over zijn
zijn levenslevenseen
houding en -beschouwing
-beschouwing werd gezegd,
gezegd,
houding
niet minder,
minder, geldt
geldt op
op dezelfde
dezelfde
geldt niet
manier voor
voor zijn
taal. In 1965
1965 werd
werd uit
uit
manier
zijn taal.
werk in
in Poetisch
Poëtisch Erfdeel
Erfdeel der
der NederNederzijn werk
een bloemlezing
bloemlezing opgenomen,
opgenomen,
landen een
'Voorbij de
de Grenzen'.
Grenzen'. Daarop
Daarop volgde
volgde
'Voorbij
in 1967
1967 'Blijdschap
'Blijdschapisiseen
eenBoom',
Boom',
nog in
waaruit wij
wij de
deslotstrofe
slotstrofe aanhalen
aanhalen van
van
waaruit
het gedicht
gedicht 'Wintertuin';
'Wintertuin';
„En
"En ik zal
zal blijven
blijven zingen bij de
de poort
poort
- ook
ook al
al begeeft
begeeft mijn
mijn stem
stem —
—
tot eindelijk
eindelijk Gods
Gods engel
engel
de boodschap
boodschap brengt
brengt
van mijn
mijn geboorte".
geboorte". Andre
André Demedts
Demedts
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Nini Bulterys
Bulterys
prijs
Emiel Doehaerd
Doehaerd
prijs Emiel
20
Nini
Bulterys, geboren
geboren te
teTemse
Temse op
op20
Nini Bulterys,
november
1929, is
is slechts
slechts laattijdig
laattijdig
november 1929,
beginnen
denken aan
aan e'en
een muzikale
muzikale
beginnen denken
loopbaan, na
na prive-pianolessen
privé-pianolessen gevolgd
gevolgd
te hebben
hebben bij
bij Yvonne
Yvonne van
van den
den Berghe.
Berghe.
Op 23-jarige
23-jarige leeftijd
leeftijd vatte
vatte zij
zij studies
studies aan
aan
notenleer en
en harmonie,
harmonie, in het
het
van
van notenleer
Koninklijk Vlaams
Vlaams Conservatorium
Conservatoriumvan
van
Antwerpen. Na het
het behalen
behalen van haar
haar
Antwerpen.
prijs van
van notenleer
notenleer en
enharmonie,
harmonie,
eerste
eerste prijs
over naar
naar het
hetKoninklijk
Koninklijk ConConging zij over
servatorium van
Brussel,op
opaanraden
aanraden
servatorium
van Brussel,
Victor Legley,
Legley, om
om er
ercontrapunt
contrapunt en
en
van Victor
van
te studeren,
studeren, respectievelijk
respectievelijk bij
bij
fuga te
fuga
Louël en Jean
Jean Absil.
AbsiI.
Jean Loud!
succesvol beeindigen
beëindigen van
van deze
deze
Het succesvol
tot haar
haar aanvaaraanvaarstudies was aanleiding tot
ding in
in de
demuziekkapel
muziekkapel 'Koningin
'Koningin
ding
Elisabeth'
het volgen
volgen van
van compocompoElisabeth' voor
voor het
onder de
de leiding
leiding van
van Jean
Jean Louel.
Louël.
sitie, onder
sitie,
in deze
deze periode
periode dat
dat zij
zij met
met
Het was in
haar cantate
cantate 'Arlon',
'Arion', op
op tekst
tekst van
van Bert
Bert
haar
Decorte, de
de 'Prijs
'Prijs van
van Rome'
Rome' voor
voor
Decorte,
compositie behaalde.
behaalde. Aangemoedigd
Aangemoedigd
compositie
dit succes,
succes, zette
zette Nini
Nini Bulterys
Bulteryszich
zich
door dit
aan het
hetcomponeren,
componeren, onder
onder
verder aan
Impuls van Jean Louel.
Louël. Deze
Deze dirigeerde
dirigeerde
impuls

ook haar
haar 'Mouvement
'Mouvement symphonique'
symphonique'
dan
dan ook
voor de uitzendingen
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een hoogoplaaiende verbeten dialoog in
het derde deel.
Laten wij hopen dat deze eervolle
onderscheiding een aanmoediging mag
wezen voor Nini Bulterys tot een verder
etaleren van haar gerijpt compositorisch
talent.
Jean Paul Vanreppelen

Regisseur

Guido Cafmeyer
tweemaal landjuweel
Vijfmaal heeft 'Sint-Rembert'-Torhout
deelgenomen aan het Landjuweel : tweemaal werd deze elite-toneelkring laureaat. Wat eens, 25 jaar geleden, een
schuchter jongerengroepje was, gevormd
in de Katholieke Actie, is uitgegroeid
tot een der beste liefhebbersgezelschappen van het land. In het Houtland heeft
de kring de mensen toneel-minded
gemaakt. De opvoeringen worden met
belangstelling tegemoet gezien. Het
Torhoutse stadsbestuur heeft er ruime
subsidies voor over, honderden ereleden schenken opmerkelijke financiele
bijdragen. Zij krijgen waar voor hun
geld...
Twintig jaar geleden werd banketbakker
Guido Cafmeyer voorzitter en regisseur
van Sint-Rembert. Hij smeet meteen
de bal in 't kegelspel. Gedwee had de
vijfjarige kring zich tot dan toe aan de
richtlijnen van de geestelijke overheid
gehouden : er werd geen gemengd
gezelschap op scene gebracht. Guido
Cafmeyer noemde het nonsens, weigerde in den beginne toe te treden en
toen hij uiteindelijk het voorzltterschap
aanvaardde, tippelden ook de juffrouwen
op het podium. 'Sint-Rembert' vloog
'Ons Huis' uit en zocht spelruimte in
'De Zwaan', een overdekte schutterszaal,
die intussen afgebroken is. De 'zwanetijd' bleef gelukkig niet duren en enkele

jaren later werd het gezelschap weer
naar 'Ons Huis' genodigd. De mogelijkheden waren er groter, het enthousiasme
groeide telkenjare en 'Sint-Rembert'
werkte er zich tot dubbel Landjuweellaureaat op.
Guido Cafmeyer kreeg op zesjarige leeftijd reeds een rolletje toebedeeld. Zijn
vader was een groot toneelliefhebber
en, na een vertoning bijgewoond te
hebben, beschreef hij thuis de kundige
vertolking. Guido zat er dan ademloos
bij en droomde ervan acteur te worden.
Maar thuis werden de duimen naar
beneden gedraaid : geen sprake van
toneel spelen ! Na de dood van zijn vader
(1940) diende Guido Cafmeyer zijn
studies aan het college stop te zetten
en 'de stiel over te nemen'. Hij werd
banketbakker. Negen jaar later — hij was
intussen gehuwd — werd hij voorzitter
van 'Sint-Rembert'.
Slechts enkele maanden nadien liet
hij zich inschrijven aan het Conservatorium te Gent, dat hij in 1954 verliet als
laureaat voordracht en toneel. Gedurende vier jaar stond hij om twee uur
's nachts in de bakkerij, werkte er tot
twaalf uur en kon dan nog gauw middagmalen vooraleer de trein naar Gent

te halen. Om 9 uur 's avonds was hij
weer thuis. „Mijn gedachten waren meer
op 't conservatorium dan bij de trog",
erkent Guido Cafmeyer...
De toenmalige directeur van het SintJozefsinstituut te Torhout, de E. H.
Berquin, nodigde hem later uit om twee
uur les te geven in dictie en voordracht.
In 1958 kreeg hij zestien lesuren toegewezen en het jaar daarop aanvaardde
hij een volledige betrekking. Exit banketbakker Guido Cafmeyer...
Het was eveneens in 1959 dat hij de
hoofdrol speelde in 'Koning Oedipus',
stuk dat een overrompelend succes
kende en twaalfmaal werd opgevoerd. Hij
kreeg regieopdrachten van het provinciebestuur en leidde 'Sint-Rembert'
als enige kring naar de categorie 'Uitmuntendheid'. De jongste jaren verdween het gezelschap niet meer uit de
actualiteit : na een schuchtere poging te
Sint-Niklaas, waar de kring vijfde werd
in het Landjuweel, volgde het jaar daarop
een tweede plaats, werd 'Sint-Rembert'
laureaat te Brussel in 1964-65 en onderscheidde zich vorig seizoen opnieuw
te Leuven.
'Regisseur Guido Cafmeyer' is een
begrip geworden : niet alleen te Torhout
heeft hij succesvolle vertoningen op
de scene gebracht, ook in De Panne,
Knokke, Meulebeke, Roeselare en andere
centra werd hij gevraagd. Hij regisseerde voor de BRT en toonde zich
bovendien een kundig organisator gedurende de jaren dat hij de Bloedprocessie te Brugge onder zijn leiding had,
bij de Zeewijding te Oostende, de
Credostoet te Torhout en de opvoering
van een openluchtspel te Blankenberge.
Walter De Taeye
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Felix de Boeck
Muzeum te Drogenbos
Op de zolderverdieping van het gerestaureerd gemeentehuis van Drogenbos
werd op 20 september een museum
Felix De Boeck opengesteld. De officiele
opening met de definitieve werken
zal op latere datum gebeuren.
Dit museum is uniek in zijn soort. De
ruimte is volledig verduisterd. De ramen
zijn afgeschermd. De architect wilde
absoluut geen Iicht in de zaal tenzij
kleine, sterk geconcentreerde spots, die
precies ieder schilderij afzonderlijk
verlichten en niets meer. De bezoeker
moet dan ook wennen aan de duistere,
donkere ruimte, maar bij het binnentreden wordt hij verrassend geboeid
door de kleurrijke schilderijen van De
Boeck, die aan de ingang staan opgesteld en alle aandacht opeisen. De
eerste indruk is, dat het transparante
voor
schilderijen zijn en dit bewijst
wie nog twijfelde — het magisch kleurenpalet van De Boeck, die ook met zijn
experimenten met fluorescerende kleuren
reeds vroeger op ongekende mogelijkheden heeft gewezen.
We mogen zeggen dat 1969 een Felix
De Boeck-jaar is geweest. Met tentoonstellingen te Hasselt, Aalst en lzegem,
heeft De Boeck meer dan 20.000 kunstliefhebbers bereikt. Overal is er een
buitengewone belangstelling voor zijn
oeuvre. Trouwens, indien de kunstenaar
op alle vragen was ingegaan, dan
hadden nog vele tentoonstellingen De
Boeck plaats gehad in Vlaanderen en
ook in Wallonie. Hij wordt trouwens onder
druk gezet om in Nederland en Duitsland te exposeren.
Koningin Fabiola bracht in de loop van
het jaar een langdurig bezoek aan de
Meester van Drogenbos. Ze was te gast
in de eenvoudige landelijke hoeve,
waar zovele personaliteiten reeds een
bezoek brachten, zoals het Gulden Boek
456
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van het huis aantoont.
Het C.V.K.V. verheugt zich in de waardering, die in alle middens voor de
eredeken van het Verbond tot uiting
komt. Gaarne sluit het C.V.K.V. zich hierA. D.
bij aan.

Lucien De Bosscher
60
Onze eerste ontmoeting met Lucien De
Bosscher, beter gekend onder zijn
pseudoniem Jan Boschmans, dateert
van 1947. Wij hadden geboeid en glunderend 'De zeven flessen van de kanunnik'
gelezen en we gingen benieuwd de
auteur, handelaar in specerijen, opzoeken in zijn woning te Anzegem, meteen
om hem uit te nodigen te willen toetreden tot het Kunstverbond , van Waregem. Wij maakten er kennis met een
ongecompliceerd en ongecomplexeerd
man; een fijnproever — gul als zijn
kanunnik — die lets afwist van geestrijke
dranken; hardhorig als de Stefaan van
zijn succesboek, maar niettemin vol
sprakelende levenslust, liefhebber van
zwemmen en wandelen; verwoed lezer
van Angelsaksische boeken en van
literatuur zonder zware problematiek,
ofschoon hij ook gedichten las en uitsluitend voor zichzelf ook Pascal had
vertaald. Hij noemde zich een hedonist,
een paganist en wat nogal meer om , ons
duidelijk te maken dat hij in ons gezelschap van vrome christenen wellicht
nooit op zijn plaats zou zijn... En toch
kwam hij naar Waregem naar onze bijeenkomsten en kunstavonden. Hij vond
er vriendschap, meer nog, hij vond er
liefde en tien jaar later werd hij de
gelukkige echtgenoot van de dichteres
Gabrielle Demedts. Zo kwam hij te Waregem terecht tussen de voile rekken
en stapels boeken van een florissante
boekwinkel, maar hij vond er ofschoon

hij meer teruggetrokken leefde — te
weinig tijd, te weinig rust en ruimte om
zelf nog, veel boeken te schrijven.
Aldus bleef hij vooral de auteur van
'De zeven flessen van de kanunnik' (Davidsfonds, 1945) : een oorlogskroniek
van een Westvlaamse familie, reeel, als
een echt dag'boek maar doorglinsterd
van een levendige fantasie en fonkelend
van humor, ironie en spirit. Ingewijden
herkennen in de kanunnik van zijn boek
niemand minder dan de bekende, geleerde maar gulhartige Westvlaamse pedagoog Kan. Dr. A. Decoene z.g. Die
kwam te Anzegem vaak op bezoek bij
zijn broer Omer Decoene, die gehuwd
was met de tante van de schrijver.
Jan Boschmans, scherp observator, vond
in deze bezoeken (waarbij sigaren en
dranken niet ontbraken) de intrige voor
zijn boeiend oorlogsdagboek. Het is
geschreven in een voor zijn tijd zeer vlot
en goed Nederlands.
'De zeven flessen van de kanunnik'
was niet zijn eerste en ook niet zijn
laatste werk. Lucien De Bosscher, gebo-
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ren te Kooigem op 16 januari 1909,
studeerde aan het St.-Amandsco"ege
te Kortrijk maar moest, wegens de
plotse en vroegtijdige dood van zijn vader, zijn studiën staken op 17-jarige
leeftijd. Toen hij 18 jaar oud was schreef
hij dan een vervolgverhaal 'Student
Jefke', verschenen In Averbodes 'lenteleven' (Jg. 1929-1930). Nadien werkte hij
mede met korte verhalen aan 'Ons
land in Woord en Beeld', 'Hoger leven',
'Astrid' en 'Zondagspost' . Na de oorlog
publiceerde hij nog 'De laatste flessen
van de kanunnik' (Davidsfonds, 1947), een
vervolg op zijn eerste oorlogskroniek,
'De vinger in de champagne' (De
Clauwaert, leuven, 1952) en 'Eva onder
de leeuwen' (Davidsfonds, 1958). Verder
schreef hij nog een aantal luisterspelen
en heel wat handschriften van vroeger
bleven no.g liggen in de lade.
Sinds hij, begin van dit jaar, naar Kortrijk verhuisde, ging hij, na de Waregemse
periode van zwijgen, opnieuw aan het
schrijven met een werkdrift zoals hij
voorheen nooit heeft gek.end. In een
nieuw boek, waarin weer autobiografische
elementen en reële gebeurtenissen zijn
verwerkt, wil hij een kroniek van het
mensenleven brengen van de wieg tot
aan het graf. Wie Jan Boschmans kent,
weet echter dat hij zich niet moet
verwachten aan een problemenroman,
maar aan een spirituele en humoristische
reportage, waarin nochtans ingrediënten
als atmosfeer, een vleugje poëzie,
kennis van de mens en levenswijsheid
niet ontbreken.
Nu de auteur de rust en de vrijheid heeft
teruggevonden, wensen wij hem, bij
:zijn zestigste verjaardag, nog veel mooie
dagen en jaren van vreugde In een
herboren scheppingskracht.
Luc Verbeke

Jo de Bruyn
65
Dadelijk na haar debuut als kunstenares,
maakte Jo de Bruyn, op haar eentje,
een wereldreis en begon meteen aan
een loopbaan als een roman. Ze is afkomstig van Bergen-op-Zoom, studeerde
echter te Antwerpen en stevende naar
Indonesië, de Malaya-Staten, het toenmalige Indochina, Cambodja, Australië en
dan over naar Amerika. De bekroning
van heel dit avontuur, is ongetwijfeld
wel Bali geweest. Ze leefde vijf jaar lang
van haar kunst en haastte zich van de
ene tentoonstelling naar de andere.
Hoogtepunten daarin zijn : Batavia, New
Vork, Amsterdam, Brussel, Parijs, Düsseldorf, Antwerpen, waar zij nu overigens
haar verblijf heeft. Haar tentoonstellingen
van 1942 tot 1959 droegen onvermijdelijk
nog een oosters merk. Daarna echter
(en Ik haal enkel haar eigen woorden
aan) volgde een periode van zoeken,
zoeken naar eigen vorm en uitdrukking.
Ze weet zich leven in een tijdperk,

waarin de architectuur de beeldhouwkunst niet meer nodig heeft. Deze
laatste past zich aan de moderne architectuur aan. Het fresco en het muurtapijt
krijgen opnieuw een voorname plaats.
De kunstenares vindt daarin voor zichzelf het twee-dimensionele. Geen
perspectief dus, geen dieptewerking of
architectonische invloed. Geen sculpturale vormgeving meer, iets wat tot dan
toe een grote rol in haar werk had
gespeeld. En het is moeilijk om alles
vlak te zien - wel de indruk van vorm te
wekken, door kleurvlakken tegen elkaar
te plaatsen en er met één enkele lijn
de vorm van te suggereren. Ook licht
en donker krijgen een sterke betekenis
door de diverse kleurvlakken. A"es
blijft echter volkomen figuratief. En bij
deze zienswijze is onze kunstenares
sindsdien gebleven, ondanks het zoeken
van anderen naar de Integratie van
de genoemde drie kunstuitingen te
zamen.
Bij dit alles bezit zij het typisch Vlaamse
koloriet der oude meesters. Ze behoort
tot de Antwerpse schilderschool. En
ten slotte is deze temperamentvolle
vrouw zichzelf geworden, 'iemand die de
realiteit door een prisma ziet'. Alles ligt
bij haar tussen 'impressie en expressie'.
'Het is de aantrekkingskracht van het
mysterie'. 'Het is het leven in een vergeestelijkte vorm'. 'Het is poëzie'. Zo
luiden slechts enkele aanhalingen van
bekende critici over deze kunstenares.
Anderen zeggen dan weer: "Deze vrouw
zoekt nog naar harmonie en rust".
Treffend Is zeker wat Noël in 'Le Matin'
schreef: "Haar kunst is modern, omdat
ze beantwoordt aan de actuele vragen,
de aantrekkingskracht van het mysterie,
het bijtende van de onrust". En met
betrekking tot één facet van haar kunst,
schreef Va"obra te Parijs in 'Apollo'
(1959): "Sinds R·e noir, Renault, lerat, kan
men slechts Jo de Bruyn erkennen
als de opvolgster van de grote schilders
van het vrouwelijk naakt". Jos Van Rooy
457
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Jean-Pierre De Coster
bekroond
Kunstschilder Jean-Pierre De Coster is
een geboren en getogen Dendermondenaar. Geboren in 1945, wist hij reeds
op zeer jeugdige leeftijd echter een
gedegen vakkennis als kunstschilder te
verwerven. Prijzen bleven niet uit. In
1961, de Prijs de Roover; in 1964, de
prijs Proost De Bovoy; in 1965, de Prijs
Oscar Notteboom; in 1967, de Prijs
Plastische Kunst te Sint-Niklaas en de
Lament Meet's Prijs.
Kunstschilder Jean-Pierre De Coster
hield persoonlijke tentoonstellingen in
Galerij Edepe — april 1968 — te SintGillis-Dendermonde. Hij stelde eveneens
ten toon, in 1969, in de Galerij Venetia
te Sint-Niklaas en in het Cultureel Centrum Aymon te Dendermonde. Hij studeerde aan de Academie voor Schone
Kunsten te Antwerpen en deed ook
4 jaar Hoger Instituut.
Hij leeft en schildert in een eigen wereld.
Een wereld, die hij zich moeizaam eigen
heeft gemaakt en waarvan hij de eigen
innerlijke Iandschappen voor de toeschouwer visueel maakt. Zijn werk is dat
van een ziener. Hij geeft dit weer
458
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hetzij grotesk, geobsedeerd of bevangen,
maar steeds met een vast meesterschap, dat werkelijk voor een jong kunstenaar als De Coster aan het ongeloofIijke grenst. Hij put zijn plastische
vormgeving aan de kwelgeest van onze
maatschappij. Jean-Pierre De Coster
leeft niet buiten zijn tijd. Hij leeft er midden in. En tegelijk midden in zijn kunst,
die voor hem op deze gekwelde wereld
zijn enige levensader is. Thema's als
de mens in de ruimte, de organen van
het menselijk wezen, het bloed van de
oorlog, boeien hem. Hij stelt ons deze
fragmenten voor als microscopischvergrote beelden, die men nooit moe
wordt. Zijn aanwending van kleur en tonaliteit is verbluffend. Over zijn wereld
hangt een zweem van geheimzinnigheid
en eerlijkheid, een gordel die alles
in zijn greep gevangen neemt : ook de
toeschouwer. Jean-Pierre De Coster
geeft aldus zijn werk een boodschap mee
aan de wereld. Voor hem telt het zieke
hart, dat zoveel opspraak verwekte
toen de eerste harttransplantatie gebeurde. Hoe ziet de maanbodem eruit,
wanneer de mens de eerste stap waagt
op een andere planeet ?
Jean-Pierre De Coster wil zich uitdrukken
in alle vrijheid. Hij stelt aan zijn werk
de hoogst ambachtelijke eisen. Ook
uit technisch oogpunt wil hij dat het
werk het 'aangezicht' kunst toont. Zijn
wereld, die uniek is, is een mengeling
van belevenissen, gedachten, ervaringen,
gevoelens, symbolen en kleuren. Een
wereld vooral, die 'het heelal' JeanPierre De Coster vertoont.
Etienne Le Compte

Leon De Fraeye
70
Bijna niet te geloven : Leon Defraeye, de
stoere kerel met weelderige haarbos
en vlinderdas, zoals wij hem een kwart-

eeuw geleden leerden kennen, is reeds
zeventig ! Al een moose leeftijd. Maar
nog tweehonderd jaar zou hij wensen
om zijn werk te kunnen voltoolen. Een
werk dat inderdaad nooit of is : geschieden volkskundige opzoekingen, pluizen
in oude archieven, rangschikken en
ordenen, heemkundige en artistieke voorwerpen, beelden, wapenschilden, blazoenen en portretten verzamelen, onafgebroken zanten en schrijven, een
museum verder uitbouwen, volkse feesten, optochten en herdenkingsdagen
organiseren, gedenkplaten laten aanbrengen, meeleven met het yolk in allerlei
verenigingen enz. En dit Mies met een
onbegrensde overgave en met een
idealisme, dat zelfs zeventigjarigen nog
altijd jong kan houden.
In 1928 (hij was toen 29) is Leon
Defraeye, dorpsgenoot van Pieter Jan
Renier, Hugo Verriest en Rene Declercq,
aan zijn speurderswerk begonnen. Toen
stierf inderdaad Theofiel Renier, burgemeester van Deerlijk en bloedverwant
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van de fabeldichter. Blj toeval kreeg
Leon Defraeye inzage van enkele nagelaten geschriften, die handelden over
de periode van hongersnood te Deerlijk
omstreeks 1848. Zo sterk boeide hem
dit, dat hij erover begon te schrijven in
plaatselijke weekbladen. Zijn liefde voor
het heem was geboren. Alles sprak
hem nu aan : kerk en kapel, bos en veld,
hoeve en molen, beek, straat en wijk.
Tientallen artikels en een vijfentwintigtal
brochuurtjes over Deerlijk, over yolksen plaatsnaamkunde, over rijmpjes
en liedjes enz. verschenen van zijn hand.
Verder publiceerde hij nog een bundeltje
verhalen, een boekje met rouw- en
feestredes en een werkje over de geschiedenis van Zoetenaaie.
In 1932 werd hij gemeenteraadslid en in
1947 eerste schepen van de gemeente,
een ambt dat hij nog altijd nauwgezet
als geen ander behartigt. Zijn trots is het
heemkundig museum, dat hij met de
steun van de gemeente heeft opgericht
in 1965, op de tweede verdieping van het
Gaverkasteel en dat in voile groei is.
Men vindt er o.m. het letterkundig archief
over Renier, Verriest en Declercq en tai
van gevarieerde verzamelingen.
Mocht Leon Defraeye toch nog een
stukje krijgen van de tweehonderd jaar,
die hij verlangt om zijn verdienstelijk
werk voor te zetten. Wij wensen hem
dit van harte en nog veel gelukkige dagen
in zijn liefdevolle arbeid voor heem en
yolk.
Luc Verbeke

Daniel Omer De Kesel
50 jaar 'Nonkel Fons'
Op 28 mei 1969 werd te Averbode de
populaire verteller voor de jeugd, Nonkel
Fons, door de Vlaamse jongens en
meisjes gevierd en gehuldigd. Het jeugd-

blad 'Zonneland', waarin hij in 1931
als schrijver debuteerde, beleefde zijn
50ste levensjaar en Daniel Omer De
Kesel O.Praem. (geboren te Adegem, op
19 januari 1912) herdacht als Nonkel
Fons zijn 35-jarig 'nonkelschap'.
Als jonge priester werd D. De Kesel
reeds gelast met de leiding van Averbodes jeugduitgaven (1937). Onder de
titel "k Weet U steeds te amuseren '
liet hij in 1938 een bundel oorspronkelijke
of bewerkte kinderverhalen en gezelschapsspelen verschijnen. Vanaf dat jaar
publiceerde Nonkel Fons een reeks
thematisch opgevatte en aan het lager
onderwijs aangepaste werkschriften
voor de Advent en de Vasten. Deze uitgaven genoten veel bijval, omdat zij
het persoonlijk werk van de leerlingen
bij het catechetisch onderricht stimuleerden. Tijdens de oorlogsjaren, toen de
papierschaarste het bestaan van menig
tijdschrift bedreigde, startte hij met de
gekende Kerstboeken voor de jeugd.
Aanvankelijk deelde hij de redactie met
G. Muller, doch later wist hij de be-

langstelling van heel wat Vlaamse jeugdschrijvers voor dergelijke jaarboeken
te winnen, zodat men zelfs met de
uitgave van Vakantie- en Paasboeken
kon beginnen. Nu de steun van een flinke
schare medewerkers uit de onderwijswereld verzekerd was, zag Nonkel Fons
ook de mogelijkheid om de eigenlijke
uitbouw van 'Zonneland' aan te vatten.
Tot dan toe was dit jeugdblad een
orgaan van de E.K.-beweging geweest
en bovendien alleen bestemd voor de
leerlingen van de derde graad. Met het
oog op een verbreding van het lezerspubliek, ontstonden de kinderbiaden
'Zonnekind' (1958), 'Prutske' (1964) nadien 'Doremi' geheten, en 'Zonnestraal'
(1966). Om deze herstructurering van
Averbodes jeugdbladpers mogelijk te
maken en te doen slagen, had Nonkel
Fons ook de noodzaak van een vast
jaarplan en van een degelijke coordinatie tussen redactie en school aangevoeld. Dit bindmiddel werd de periodieke
uitgave 'Contact' (1961).
Intussen werkte D. De Kesel eveneens
mee aan het leidingsblad 'E.K.-Berichten'
(1936-1963) en verzorgde hij de hoofdredactie van 'Averbodes Weekblad'
(1952-1957). De graaggelezen 'Vlaamse
Filmkens', in 1930 door zijn al te vroeg
overleden confrater L. Dils gesticht, werden in 1945 door Nonkel Fons heruitgegeven en zullen weldra 900 nummers
tellen.
Buiten het tijdrovend redactiewerk vond
Nonkel Fons nog de gelegenheid om
verscheidene jeugdboeken te schrijven.
Men denke hier aan 'Jeugdklanken'
(1945), een bundel spreekkoren en
toneelstukjes, aan 'Bij ons thuis', een
dichtbundel voor de familiekring, of aan
de jeugdvertellingen, verzameld in
'De Toververfpot'. In samenwerking met
de tekenaar Gray Croucher, liet hij
een vijftiental handige leesboekjes verschijnen, onder de titel : 'Rikske en
Fikske'. Nonkel Fons schreef bovendien
de scenario's voor een twaalftal strip459
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verhalen, die meestal door Renaat
Demoen uitgetekend werden. Ook zijn
biografieen van jeugdheiligen en hedendaagse Pausfiguren kenden veel succes.
In 1958 publiceerde hij een geniustreerde geschiedenis van de Kongostaat
('Kongo-Album').
Literaire ambities heeft Nonkel Fons
nooit gehad. Schrijven voor de jeugd
betekende voor hem niets anders dan
een vorm van apostolaat. Voor hem
was het een ontspanning en ook een
verwezenlijking van een jeugddroom. In
de persoon van Nonkel Fons heeft D.
De Kesel zijn jeugdidealen van missionaris en journalist goed kunnen verenigen en op een vruchtbare wijze
T. Gerits o.praem
laten renderen.

Jacky De Maeyer
Prijs Biennale Beeldhouwkunst Vorst
Een kunstschilder die sedert twee jaar
vooral beelden maakt. Bij ieder ander
kunstenaar zou het een bruuske overgang lijken, niet bij Jacky De Maeyer.
Hijzelf zegt : „Ik vind niet dat mijn
beelden van een 'ander' mens zijn. Ze
zijn niet zo erg verschillend van mijn
schilderijen. In het hout vind ik een
gelijkaardige materie terug."
'Materie'. Hoe dikwijls wordt dit woord
niet gebruikt wanneer De Maeyers schilderkunst wordt besproken. Elf jaar
geleden begon zijn kunstenaarsloopbaan. De belangstelling was er veel
eerder maar pas in 1958 legde hij zich
toe op het eigenlijke schilderen. Vanaf
het begin werkt hij abstraherend en
zoekt hij tangs pikturale weg een eigen
'materie' op het doek te brengen. Prijskampen en groepstentoonstellingen
leiden tot zijn eerste persoonlijke
expozitie in 1964. Dan heeft hij zes jaar
'zelf'-akademie achter de rug.
in januari 1967 schrijft Maurits Bilcke
460

over Jacky De Maeyer :
„Wij kunnen Jacky De Maeyer een materieschilder noemen. Maar dan moeten
wij toch onderstrepen dat hij uitsluitend
met olieverf schildert, zonder aandikkende stoffen als zand, plastiek, of wat
nog meer. Wel worden door hem sommige plaatsen van het doek en van de
verf verhit, zodat de olieverfmaterie een
uitzicht krijgt, dat met andere middelen
bezwaarlijk kan bereikt worden. Aldus
ontstaat een zacht relief dat in werkelijkheid veel minder verheven is dan men
bij het eerste bekijken zou vermoeden.
Hier wordt dus de 'zuivere' schilderkunst zoniet in ere hersteld, dan toch
in ere gehouden."
In hetzelfde jaar voltrekt zich bij de
jonge kunstenaar een evolutie, die feitelijk begonnen was drie jaar eerder,
toen hij kleine assemblages begon te
maken met 'vind'-hout. Voor het eerst
houdt hij zich nu volop bezig met zijn
beelden, zonder daarom aan de schilderkunst vaarwel te zeggen, maar zich
ten voile overgevend aan hetgeen hijzelf
noemt zijn 'interesse van het moment.'

En dit jaar werd hij bekroond met de
eerste prijs op de Biennale voor Beeldhouwkunst te Vorst.
Belangrijk is dat Jacky De Maeyer zich
momenteel gestort heeft op een hoogst
zuivere bron van kreatie, die waardeloze
houtblokken, zoals elke werkman ze
tussen het afval van een houtzagerij kan
vinden, tot estetisch verantwoorde konstrukties brandt en nagelt. Nu nog vooral
zwarte Totems, maar weldra kunnen de
vormen veranderen en misschien komt
er later wel kleur bij. Niet wij, maar De
Maeyer zelf ziet deze mogelijkheden,
hetgeen erop wijst dat hij vender zoekt
met de zekerheid dat 'er nog evolutie in
zit'.
„Ik zou me niet kunnen voorstellen dat
ik veertig jaar lang landschappen zou
schilderen..."
Het lijkt ons de sleutelzin van ons gesprek met J. De Maeyer. Niet de verandering 6m, de verandering, maar de
evolutie 'willen'.
Dat deze evolutie als een logisch gebeuren wordt ervaren, is een duidelijk
bewijs van zijn eerlijkheid', zeker, vooral
echter van een onstuitbare drang — en
mogelijkheid — om het banale tot kunst
te verheffen.
Dat we daarmee de essentie van alle
kunst hebben aangeraakt, U ziet het zelf,
is een logische gevolgtrekking.
Men zou het iedere kunstenaar toeF ran s Aerts
wensen.
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Onze nieuwe Eredeken

Andre Demedts
Zowat negen jaar geleden heb ik Andre
Demedts leren kennen. Het was te
Brugge, waar het C.V.K.V., op een zondag, een bijeenkomst had georganiseerd
voor debuterende en jonge schrijvers,
een gespreksnamiddag, tijdens dewelke
iedere aanwezige vrijmoedig zijn mening
naar voren kon brengen, vooral in verband met de mogelijkheden, die in dit
land bestaan voor beginnende auteurs.
Andre zou het gesprek leiden en stond
'de jeugd' op te wachten bij de ingang
van het gebouw, waar de vergadering
plaatshad. Hij verwelkomde elke aanwezige afzonderlijk, hartelijk, warm,
gemeend; ik dacht : eindelijk eens een
'grote' die nog van de 'kleintjes' houdt.
Het werd een onvergetelijke namiddag,
waaraan ik nog steeds met warmte
terugdenk.
Het jaar daarop, toen ik belast werd met
het redactiesecretariaat van dit tijd-
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schrift had ik meermaals de gelegenheid
om met Andre Demedts samen te werken en elke ontmoeting met hem is mij
bijgebleven als een gebeurtenis. Toen
hij zestig werd, vond hij dat het hoogtijd werd om definitief plaats te ruimen
voor de jongeren : de aflossing van de
wacht. Maar zo gemakkelijk is dat nu
ook weer niet. Is niemand in de letterlijke zin onmisbaar, sommige mensen —
en Andre behoort daar bij — kunnen en
weten zoveel, zijn zó goed en wijs en
menselijk, dat het verduiveld lastig wordt
te wennen aan hun 'ontslag' of hoe dat
ook geheten wordt. Andre had al verscheidene keren duidelijk gemaakt, dat
hij graag zijn functie van redactieleiderliteratuur zou overlaten, maar telkens
hadden de vrienden met een kwinkslag
het verzoek afgewimpeld• Maar Andre
was koppig : hij schreef een mooie brief
en eindelijk gingen de vrienden op zijn
verzoek in. Intussen was Stijn Streuvels
ons ontvallen en diende dus uitgekeken
naar een nieuwe eredeken voor de literatuur en wie konden wij beter kiezen
dan Andre, hij die van bij het allereerste
begin van dit tijdschrift een niet weg te
denken rol heeft gespeeld in de uitbouw
en de opbloei ervan.
Hij heeft dit eredekenschap (of hoe moet
je dat noemen ?) aanvaard, met een
wijze Demedts-glimlach.
Maar dit wil niet zeggen, dat hij uit de
'Vlaanderen'-circulatie verdwenen is :
zijn eerste werk als eredeken was het
samenstellen van ons Ernest Claesnummer (weliswaar reeds in 1968 gepland, maar gerealiseerd rib Demedts'
aanstelling als eredeken).
lk zou willen besluiten met dew wens :
dat wij Andre dubbel zo lang als zijn
grote vriend Streuvels als eredeken
mogen behouden( voor wiskundigen zowat 36 jaar). En dan gaan wij 66n keer
per jaar met onze 'Vlaanderen'-zorgen
bij hem aankloppen : de bloei van ons
tijdschrift is dus de eerstkomende 36
jaar verzekerd ! Julien Van Remoortere

Gabrielle Demedts
60
Als men zelf gedichten schrijft of probeert te schrijven, gaat men zich spontaan bijzonder interesseren voor het
werk van dichters uit de eigen streek.
Wij waren nog scholier, toen wij kennismaakten met de poezie van Andre en
Gabrielle Demedts. Wij hadden de
dichter en de dichteres menigmaal in
levenden lijve gezien te Wakken, want de
hoeve Demedts lag maar even over de
grens van ons geboortedorp. Toen wij
daar voorbijfietsten, speurden wij telkens
naar een teken van leven : een hoofdknik misschien of een groet van de
dichter of de dichteres, die wij als letterlievend jongeling bewonderden, maar
die wij uit eerbied en schroom niet
durfden benaderen. De gelegenheid daartoe zou zich eerst voordoen in 1945,
na het overlijden van vader Demedts,
toen Gabrielle met haar moeder een
boekenwinkeltje opende in de Boulezlaan
te Waregem, op amper honderd meter
van de woning van haar broer Andre.
Wie er 66nmaal binnenkwam, keerde er
terug, want het onthaal was er zeer
hartelijk. Twee jaar later verhuisden
moeder en Gabrielle Demedts naar de
Stationsstraat, waar Boekhandel Orion
weldra uitgroeide tot een sterk beklante
zaak.
Gabrielle Demedts werd geboren te
St.-Baafs-Vijve op 11 juni 1909. De kinderverlamming, die haar trof toen zij
enkele maanden oud was, zou haar
stempel drukken op haar hele leven en
ook op haar poetisch werk, waarin zij
uiting zou geven aan een zwaarmoedig
levensgevoel, weliswaar een familiekenmerk, maar bij haar toch versterkt
door de kwaal die haar van haar medemensen afzonderde en haar hunker
naar levensvervulling beknot hield. Haar
eerste dichtbundel, die verscheen in
1937, droeg dan ook als titel 'Een ge461
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Zangfeest'.. Een
'Vlaams-Nationaal
Een eerste
eerste
proefneming
op grote schaal heeft
heeft plaats
plaats
proefneming op
in de
In
de zaal
zaal Roma
Roma te
teBorgerhout.
Borgerhout.En
En
't
ft wordt
wordt een
een succes.
succes. Daarna
Daarna volgt
volgt de
de
eerste massale proefneming in
in openlucht
openlucht
te Berchem.
Berchem. De
De regen
regen jaagt
jaagtalalwat
wat
zingen
kan in
in de richting
zingen kan
richting van
van de
de Beurs
Beurs
te Antwerpen.
Antwerpen. En daar
daar wordt
wordtgezongen
gezongen !!
Het Zangfeest
Zangfeest werd geboren
geboren !!
Doch
Willem rust
rust niet.
niet. Hij geeft
Doch Willem
geeft zangzangstonden
stonden voor
voor krankzinnigen in
in heropheropvoedingsinrichtingen,
voedingsinrichtingen, bij karaktergekaraktergestoorde
meisjes, en
en wat weet ik
stoorde meisjes,
ik al.
al.
Overal brengt het lied
opbeuring,
lied opbeuring" overovertuiging.
tuiging. We schrijven
schrijven 1933.
1933. Men
Men huurt
huurt
het Sportpaleis
Sportpaleis te Antwerpen.
Antwerpen. Van
Van Hoof
Hoof
dirigeert.
dirigeert. Maar Willem heeft
heeft met
met zijn
zijn
basisprogramma
de dorpen, de
de scholen,
scholen,
basisprogramma de
inrichtingen
van alle slag
inrichtingen van
slag afgelopen.
afgelopen.
Op het
het Zangfeest
Zang feest komen
komen slechts
slechts alien
allen
te
wat zij al
te samen
samen zingen
zingen wat
al van
van hem
hem
hadden
hadden geleerd.
geleerd.
En nu...
Willem zangleraar
zangleraar bij
bij
nu ... is
is deze
deze Willem
het
het Belgisch
Belgisch Leger.
Leger.En
Enhet
hetblijkt
blijktdat
dat
ook
ook daar
daar zijn
zijn liederen
liederen voor
voor velen
velen een
een
medicament
medicament zijn. Onder
Onder zijn
zijn impuls
impulswerd
werd
de
de muziekuitgave
muziekuitgave 'Roeland'
'Roeland' gesticht,
gesticht, en
en
de
de 350
350 Vlaamse
Vlaamse liederen die
die daar
daar werwerden
door een
een zestal
zestal
den verspreid,
verspreid, werden door
firma's
firma's voor
voor een groot
groot deel
deel op
opgrammogrammofoonplaat
foonplaat vastgelegd;
vastgelegd; een
een stevige
stevige basis
basis

tot
in
tot hun
hun verspreiding
verspreiding bij
bij het
het volk
yolk en in
het onderwijs.
het
Jos
Van
Rooy
Jos Van Rooy

Maurits
Denaux
Maurits Denaux
60
Het
was een
een eerder
eerder ontgoochelde
ontgoochelde
Het was
Maurits
mededeelde, dat
dat
Maurits Denaux
Denaux die
die me
me mededeelde,
'Singhet
tekort
'Singhet ende
ende weset
weset vro'
vro' door tekort
aan
krachten opgehouden
aan krachten
opgehouden had
had te
te bestaan.
staan. Zijn
Zijn oproepen
oproepen bleven
bleven zonder
zonder gevolg
waarlijk een ongelukkig
ongelukkig
volg en
en het is waarlijk
toeval,
een van
van de
de vermaardste
vermaardste
toeval, dat
dat een
het buitenbuitenkoren
koren in
in ons
ons land
land en
en dat
dat in het
land
bekendheid verwierf,
land bekendheid
verwierf, moet
moet verdwijnen
zestigste jaar
van de
de
dwijnen in
in het
het zestigste
jaar van
stichter.
Maurits
Denaux is geboren
geboren te Assebroek
Assebroek
Maurits Denaux
op 14
14 juni
juni 1909
1909 en
en behaalde
behaalde het
het
op
onderwijzersdiploma te
onderwijzersdiploma
te Torhout
Torhout op
op 30
juni 1928.
1928. Hij
Hij liep
liep muziekconservatorium
muziekconservatorium
juni
te Brugge
Bruggeonder
onderKarel
KarelMestdagh
Mestdaghen
en
Ryelandt en
Kortrijk onder
onder
Jozef Ryelandt
en later te Kortrijk
Karel De
Sutter, bij
wie hij
hij prive
privé
Karel
De Sutter,
bij wie
harmonie studeerde.
onderwijzer
harmonie
studeerde. In 1929 onderwijzer
het St.-Amandscollege
St.-Amandscollege te Kortrijk,
Kortrijk,
aan het
gemengd
waar hij een knapen- en een gemengd
koor leidde,
leidde, gaf hij
hij muzikaal
muzikaal onderricht.
onderricht.
koor
Door eigen
eigen werk
bracht hij
tot
Door
werk bracht
hij het tot
koor- en
en orkestdirigent
orkestdirigen,t en dirigeerde
dirigeerde
koorgelegenheidsensemblefl, het
Orkest
gelegenheidsensembles,
het Nat. Orkest
België,het
hetSimfonisch
Simfonischorkest
orkestvan
van
van Belgie,
B.R.T.enz.
enz.InIn1943
1943stichtte
stichttehij
hijhet
het
de B.R.T.
Kortrijks gemengd
ende
Kortrijks
gemengd koor
koor 'Singhet ende
weset vro',
vro', waarmede
waarmede hij op
op Internatiointernatioweset
zangkoortornooien volgend palpalnale zangkoortornooien
mares behaalde
behaalde:: in
1948 te Brussel
Brusselde
de
mares
in 1948
Lassusprijs' met de
de grootste
,grootste
'Orlandus Lassusprijs'
onderscheiding en speciale gelukwensen
gelukwensen
onderscheiding
van de
de jury
jury voor
voor de
de dirigent,
dirigent, in
in 1951
1951
van
te Rijsel
Rijsel de
de eerste
eerste grote
grote prijs
prijs op
op 212
212
te
in competitie,
competitie, waarvan
waarvan 32 in
in
koren in
koren
finale, in 1953
1953 te Arezo
Arezo (Italie)
(Italië) de
de derde
derde
finale,
prijs op
op 36
36 koren
koren in
in finale
finale en
en in
in 1953
1953
prijs
te Oostende
Oostende het
het Regeringsplaket
Regeringsplaket 'Pro
'Pro
te
Musica'.
Musica'.
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Zijn
repertorium was
was zeer
zeer verscheiden
verscheiden
Zijn repertorium
maar
toch
eiste
het
bepaalde
grote
maar toch eiste het bepaalde grote
artistieke
koorartistieke inspanningen
inspanningenvan
van de
de koorleden.
van M. Denaux
Denaux
leden. Onder
Onder de
de directie
directie van
opgevoerd Ryelandts
Ryelandts
werden
o.m. opgevoerd
werden o.m.
'Johannespassion'
'Maria-oratorium', 'de 'Johannespassion'
van
S. Bach,
Bach,'The
'TheMessiah'
Messiah'van
van
van J.
J. S.
Händel,
Requiem' van
van Faure,
Fauré,
Handel, 'Het
'Het Requiem'
'Franciscus'
Re'Franciscus'van
van Edg.
Edg. Tinel,
Tinel, 'War Requiem'
BenjaminBritten,
Britten,
'Lichtquiem' van
van Benjamin
'Lichtbericht
Roelstraete,
bericht voor
voor mensen'
mensen' van
van H. Roelstraete,
Hoof.
'Missa
'Missa de Deo' van Van Hoof.
te lange
lange opsomming
opsomming zijn
zijn
Het
zou een te
Het zou
al de titels
van de
de Kortrijkse
titels te vermelden van
dirigent,
dienst
dirigent, wiens
wiens leven
leven waarlijk in dienst
heeft
gestaan
van
de
muziek
en
wiens
heeft gestaan van
en wiens
toewijding
terecht dienen
dienen
toewijding en
en talent terecht
hem ging
ging een
een
geroemd
geroemd te
te worden.
worden. Van
Van hem
grote
stuwkracht uit
zo vermelden
vermelden
grote stuwkracht
uit en zo
we nog dat hij voorzitter is
is en stichter
stichter
van
Intern. Koorfestival
Koorfestival te
te Kortrijk,
Kortrijk,
van het Intern.
voorzitter
medestichter van
van het
het
voorzitter en
en medestichter
Westvlaams
Westvlaams Jeugdorkest.
Om
verdiensten werd hij ook
ook vaak
vaak
Om al zijn verdiensten
onderscheiden. De Iaatste
laatste prestatie
prestatie van
van
onderscheiden.
'Singhet
was het
het
'Singhet ende
ende weset
weset vro'
vro' was
opluisteren van
Vrienopluisteren
van de
de H.
H. Mis voor de Vriendenkring van
Kortrijkse politie
politie op
op
denkring
van de Kortrijkse
29 nov.
nov. van
van dit jaar.
jaar.
lof worden
worden gemaakt
gemaakt
Terecht mag
mag de lof
Terecht
van
M.
Denaux,
wiens
naam
zal verbonverbonvan
Denaux, wiens naam zal
den
blijven
aan
markante
muzikale
den blijven aan markante muzikale
hoogtepunten én
en dan
dan
hoogtepunten
en in
in ons land en
meer in
in het
het bijzonder
bijzonder in
in de
deLeiestad.
Leiestad.
meer
bewondering als de
de erkentelijkerkentelijkMoge de bewondering
heid van
van de zo
zo talrijke
talrijke vrienden
vrienden hem
hem
heid
weliswaar 'arme'
'arme" troost
troost zijn
zijn om
om zijn
zijn
een weliswaar
prestaties.
Germonprez
grote prestaties.
Fred Germonprez

Louise De Pauw
Pauw
Louise
60
60
Louise De Pauw is een vrouw,
vrouw, die
die zielszielsLouise
veel van
van kunst
kunst houdt,
houdt, die
die gedurende
gedurende
veel
12 jaar
jaar aan
aan Academie
Academie en
en Hoger
HogerInstituut
Instituut
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463

22

heeft gestudeerd,
gestudeerd, maar
maar zich niet met
heeft
met
hart en
en ziel op
hart
op het
het uitoefenen
uitoefenen van
van haar
haar
'yak' kan
'vak'
kan toeleggen.
toele.ggen. Weliswaar
Weliswaar maakt
maakt
ze schilderijen,
schilderijen, doch
doch het
het leven
leven heeft
heeft
het zo gewild, en
en misschien
misschien is ze zo
zo
nederig, dat
dat ze nog
nog maar
maar van
van een
een
nederig,
'hobby'
'hobby' spreekt.
spreekt.
Ze komt
komt van
van Meilegem
Meilegem (0.-VI.)
(O.-Vl.) en
en woont
woont
nu
met
haar
tweede
man
te
Borgerhout.
nu
haar tweede man te Borgerhout.
Wat haar
haar als
als artiste
artiste zou
zou kunnen
kunnen wakker
wakker
schudden
en
wat
haar
echt
schudden en
haar echt ontbreekt
ontbreekt
(ze weet
weet het
het zelf
zelf genoeg)
genoeg) is
is een
een degelijk
degelijk
atelier. Doch
Doch ze
ze is
isfilosoof
filosoof geworden
geworden en
en
meent dat
dat voor
voor een
een vrouw
vrouw het
het huishuishouden voor
vóór alles
alles gaat.
gaat. Als
Als kind
kind heeft
heeft
ze
ze nochtans
nochtans altijd
altijd van
van schilderen
schilderen gegedroomd;
droomd; doch
doch in
in een
een huisgezin
huisgezin met
met 10
10
kinderen
kinderen moest
moest ze toen
toen al
al de
de domper
domperop
op
haar
haar verlangens
verlangens zetten.
zetten. Na
Na de
de dood
dood van
van
haar
haar eerste
eerste echtgenoot,
echtgenoot, heeft
heeft ze
ze dan,
dan,
als
als veertigjarige,
veertigjarige, de
de moed
moedopgebracht
opgebracht
om
om onder
onder leermeesters
leermeesters als
als De
DeBruyn,
Bruyn,
Marstboom,
Marstboom, Wallet,
Wallet, Crommelinck
Crommelinckenen
Vinck
Vinck te
te gaan
gaanstuderen.
studeren.
Ze
is
hertrouwd
Ze is hertrouwd en
en heeft
heeftsedertdien
sedertdien een
een
aantal
bevallige
bloemstukken
geschilaantal bevallige bloemstukken geschilderd.
derd. Ook
Ookstillevens
stillevens vallen
vallen in
in haar
haar
smaak.
smaak. Ze
Ze isiszo
zouitzonderlijk
uitzonderlijkeenvoudig
eenvoudig
en
eerlijk; ze
ze zegt
zegtzelf
zelfdat
datze
zezwak
zwakisis
en eerlijk;
in
in tekenen,
tekenen,portretten
portretten 'liggen' haar
haar dus
dus
niet.
niet. Doch
Doch met
met kleuren
kleuren weet
weet ze
ze wel
wel
om
om te
te gaan,
gaan,smaakvol,
smaakvol, en
entelkens
telkensaanaangepast
gepast aan
aan het
hetonderwerp.
onderwerp. In
Inhet
het
diepste
diepste van
van haar
haar ziel
ziel is
is zij
zijtoch
toch door
doorde
de
kunst
kunst bezeten.
bezeten. Ze
Ze is
iser
ereenmaal
eenmaaldoor
door
'gepakt',
'gepakt', zoals
zoals ze
zezelf
zelfzegt.
zegt.Het
Hetmeest
meest
nog
nog houdt
houdt ze
zevan
vandedeImpressionisten.
Impressionisten.
464
464

Ze
en al
al begrip
begrip voor
voor andere
andere
Ze is een en
zelfs
kunstenaars
kunstenaarsen
en dit
dit maakt
maakt dat
dat ze
ze zelfs
ook
abstracte kunst
kunst kan
kan houden.
houden.
ook van abstracte
Maar
weer roerend
roerend eenMaar dan
dan zegt ze weer
niet verder
verder wil
wil springen
springen
voudi.g,
voudig, dat
dat ze niet
dan
stok lang
lang is,
is, dat,
dat, als ze schilschildan haar stok
dert,
maar voor eigen
eigen genoegen
genoegen is,
dert, het maar
ze er
er niet
niet voor
voor terugdeinst
terugdeinst te
en
en dat ze
vernietigen
vernietigen wat
wat van
van haar eigen werk
haar
houdt van lichte,
lichte,
haar niet bevalt. Ze houdt
gedempte
volg,t de natuur
natuur na,
na,
gedempte tonen
tonen en
en volgt
die ze een
een weinig
weinig styleert.
styleert.
Nu
nog wel lets
iets waarom
waarom ze
ze van
van haar
haar
Nu is er nog
kunst
slechts een hobby
hobby kan
kan maken,
maken,
kunst slechts
en daar moet
moet ze
ze niet
niet beschaamd
beschaamd om
om
zijn. Het
Het is
is het
het euvel
euvel dat
dat veal
veel kunstenaars
kunstenaars
stremt in hun
hun opgang, aan wie
wie de
de finanfinanciële
middelen ontbreken
ontbrekenomn
om zich te
te
ciele middelen
ontplooien en
en om
om ergens
ergens een
een fatsoenlijke
fatsoenlijke
expositie te
te houden.
houden. Moest
Moest dit
dit probleem
probleem
haar opgelost
opgelost worden,
worden, wellicht
wellicht
voor haar
bloeide ze
ze dan
dan toch
tóch open
open tot een
een gegebloeide
kunstenares.
Jas Van
Van Rooy
Raay
Jos
degen kunstenares.

De Vries
Vries
Hubert De
70
70

De Vries,
Vries, die
die in
inoogst
oogst70
70werd,
werd,
Hubert De
een bezoek
bezoek brengen
brengen en
en met
methem
hem praten,
praten,
een
is een
een onvergetelijke
onvergetelijkegebeurtenis.
gebeurtenis. Hij
Hij
is
spreekt eenvoudig
eenvoudig over
over het
het dagelijks
dagelijks
spreekt
dat ook
ook het
hetzijne
zijne is,
is, over
over zijn
zijn
leven, dat
leven,
strijd, zijn
zijn teleurstellingen
teleurstellingen met
metvrienden
vrienden
strijd,
en collega's,
collega's, over
overtrouwe
trouwevrienden,
vrienden, ook
ook
en
wel over
overzijn
zijnwerk,
werk,over
overzijn
zijngezondheid,
gezondheid,
wel
over figuratieve
figuratieve en
ennon-figuratieve
non-figuratievekunst,
kunst,
over
over de
definanciele
financiëleproblemen
problemen van
van een
een
over
dit alles
allesgebeurt
gebeurt
kunstschilder. En
En dit
kunstschilder.
zonder enige
enigeaanstellerij,
aanstellerij,eenvoudig,
eenvoudig,
zonder
recht uit
uithet
hethart.
hart.We
Wewandelden
wandeldenlangs
langs
recht
de muren
muren in
inde
dekamers
kamersvan
vanzijn
zijnwoning.
woning.
de
Daarhangt
hangtde
deveruiterlijking
veruiterlijkingvan
vanzijn
zijn
Daar
droom. Niet
Nietoverdreven
overdreven in
inaantal
aantalzijn
zijn
droom.
diedoeken
doeken—
- het
hetmooiste
mooisteisistoch
tochververdie
kocht —
- doeken,
doeken,die
dieeen
eenwondere
wondere
kocht
wereld ininons
onsdoen
doengeboren
geborenworden.
worden.
wereld

De Vries
Vries heeft
heeft immers
immers een
een guns
gans perpersoonlijke
factuur,
zoals
mevrouw
zegt.
soonlijke factuur, zoals mevrouw zegt.
Het
eerste
wat
ons
treft
is
inderdaad
de
Het eerste wat ons treft is inderdaad de
originaliteit van dit
dit werk.
werk. En
En dan
dan onderondergaat men
men als
alsvanzelf
vanzelfdie
dieconcretisering
concretisering
gaat
een
droom
in
kleuren,
dieons
ons een
een
van
van een droom in kleuren, die
Gogh in
in het
hetgeheugen
geheugen roepen.
roepen. Die
Die
Van Gogh
Van
gekorrelde verflaag,
verflaag, die
die ons
ons een
een
dikke, gekorrelde
dikke,
Jakob Smits
Smits in
in herinnering
herinnering brengt,
brengt, en
en
Jakob
die de
de figuren
figuren in
in een
een irreeel
irreëelrelief
reliëfschijschijdie
nen te
te zetten.
zetten. En
Entoch
toch is
isdit
ditde
dekunst
kunst
nen
niet meer
meer van
van Van
VanGogh
GoghofofJakob
JakobSmits;
Smits;
niet
het is
is De
DeVries.
Vries.Hij
Hijschildert
schildertzoals
zoalshij
hij
het
geen verscheurde,
verscheurde, doch
doch een
een eeneenis: geen
is:
voudige, een
een ongecompliceerde,
ongecompliceerde, met
met inin
voudige,
de eerste
eerste plaats
plaatszijn
zijnzorg
zor.gvoor
voorhet
hetkolokolode
riet,
bijna
scrupuleus
zijn
kleuren
zuiver
riet, bijna scrupuleus zijn kleuren zuiver
houdende,
en
alzo
zonder
schakeringen
houdende, en alzo zonder schakeringen
het ene
enevlak
vlaknaar
naarhet
hetandere
andereoverovervan het
van
met
hier
en
daar
een
donkere
gaand,
gaand, met hier en daar een donkere
alsafbakening.
afbakening. Doch
Doch uit
uitdie
die
streep als
streep
kleuren
doemen
dan
dingen
op,
stilkleuren doemen dan dingen op, stillevens, vissen,
vissen, kruiken,
kruiken,brood,
brood,ganzen,
ganzen,
levens,
hooimijten, landschappen
landschappen en
en ook
ook met
met
hooimijten,
een schijnbare
schijnbarevoorliefde
voorliefde en
en in
inlichtere
lichtere
een
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kleur : clowns. Deze man houdt van het
leven. Ontgoochelingen en strijd hebben
hem gelouterd en mild gemaakt. Hij
gaat voortaan aan de harde dingen
voorbij. Hij hecht zich d'ankbaar aan de
gewone zaken, die ons omringen. Hij
is geen epicurist, doch een dankbare
gebruiker van wat de natuur ons biedt.
De Vries is een expressionist, een neoexpressionist, zo men hem toch in een
schuifje moet wegstoppen. Doch Hever :
hij is zichzelf. Elk werk van hem schenkt
ons vreugde, zoals een ontmoeting met
hem een openbaring is. En het verwondert mij niet dat er reeds verscheidene
boeken over hem werden geschreven,
waarbij er een bestaat in vier talen.
Over een par maanden ziet er weer
een nieuw boek over hem het licht.
Wanneer men zijn 'gastenboek' doorbladert, doet het deugd dat zulk een
mens bezocht en gewaardeerd wordt
door zovele binnen- en buitenlandse
groten op kunst- en cultuurgebied. En
dat men daarin namen en handtekeningen aantreft van een koningin Elisabeth,
een Kamiel Huysmans, naast brieven
uit alle werelddelen. En het doet ons
goed dat werken van De Vries niet alleen
te vinden zijn in onze en in buitenlandse
musea, doch zelfs in de verzameling
van Koning Boudewijn. We moeten De
Vries niet toewensen dat hij zo moge
voortgaan; dat doet hij wel vanzelf.

Jos Van Rooy

Dr. Xavier De Win
60

Het is op 8 september 1909 dat de
directeur van het AIg. Sekretariaat voor
Kath. Bibliotheken werd geboren te
Blaasveld, uit een onderwijzersgeslacht.
Na zijn Humaniora te Boom, vond hij
te Leuven aan de Universiteit zijn
heeroom terug, Kan. Prof. Arthur Boon,

die vele jaren voorzitter was van het
Davidsfonds : aan hem heeft hij ongetwijfeld voor een deal zijn liefde voor de
wetenschap en zijn belangstelling voor
het cultuur-apostolaat te danken. In
1948 werd hij directeur van St.-Stanislas
te Berchem, waar hij eerst twaalf jaar
rhetorikaleraar was geweest; in 1957
werd hij de opvolger van Z.E.H. Baers
en van Vic Geerts, als directeur van het
A.S.K.B.
Zijn competentie en wijsheid als animator van dit secretariaat, van Boekengids, van Jeugdboekengids en vooral
van het Lectuurrepertorium, waarvan
hij de drie supplementbanden tot een
goed einde bracht, in samenwerking
met mensen als Paul Hardy, is eenieder
bekend. Als inspecteur van de bibliotheken heeft hij ongeevenaarde diensten
bewezen aan het bibliotheekwezen en
aan de literatuur. Hij was ook een
tijdlang redactielid van 'Vlaanderen' en
geestelijk adViseur voor Antwerpen van
het C.V. Kunstenaarsverbond, tot hij
dit wegens zijn gezondheidstoestand
diende te laten varen.
Aan al deze activiteiten heeft hij een uitgebreide wetenschappelijke arbeid
weten te verbinden, door een verbluffende Plato-vertaling of te werken en uit
te geven : een driedelig werk van in
totaal 3.046 blz., een benediktijnerwerk,
waarover Prof. N.W. Wildiers schreef :
„De betekenis en de waarde van een
opzet als deze kan moeilijk worden
overschat. Dat 66n enkel man (de verschillende vertalingen die in andere
taalgebieden verschenen, zijn meestal
door samenwerking ontstaan) het klaar
gespeeld heeft de gehele Plato te
vertalen en dit ondanks drukke bezigheden op andere terreinen, is op zichzelf
reeds een prestatie, die eerbied afdwingt. Wie het dan waagt enkele
steekproeven te doen om de geboden
vertaling te vergelijken met de oorspronkelijke tekst of met andere buitenlandse vertalingen, zal spoedig merken

dat hier een zeer betrouwbare wordt
geboden, die bovendien onder opzicht
van leesbaarheid biezonder meevalt•••
Is het overdreven te beweren dat men
aan een prestatie als deze het cultuurpeil van een yolk kan meten ?" Nooit
werd de Koopalprijs voor vertaling meer
verdiend toegekend dan aan dit monumentale werk.
Voordien had hij reeds een aantal Platodialogen afzonderlijk uitgegeven en
sedert is wederom een bundel verschenen en is een synthetische studie over
de Griekse wijsbegeerte bij de drukker.
Aan deze minzame, bescheiden man,
deze innemende priester, onze oprechte
hulde bij zijn zestigste verjaardag.

Dr. Albert Smeets

Chris Dubois
laureaat beiaardcompositie Eindhoven
Op 4 oktober 1969 werd Chris Dubois
eerste laureaat uitgeroepen in het concours, uitgeschreven door het Philipscentrum te Eindhoven. De firma Philips
bestaat 75 jaar en besloot deze gelegenheid te gebruiken cm een concours op
touw te zetten, dat de door haar in haar
centrum gebouwde beiaard in evidentie
zou stellen. Aldus komen het beiaardspel
en de beiaardcompositie om beurt aan
bod. De eerste uitgave van de laatste
discipline trok 24 deelnemers aan. Chris
Dubois trok aan het langste eind en
werd eerste laureaat. De jury voor dit
concours bestond uit L. Toebosch,
toondichter, H. Jordaens, dirigent en B.
Oomen, beiaardier.
Het bekroonde werk is de 'Partita op
'Vater unser in Himmelreich". Het bevat
drie variaties en een kadens op het
Lutherse koraal. Het is geschreven in
een klare contrapuntiek en getekend in
een modern klankidioom.
Als uitvoerend musicus is Chris Dubois
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— Neen.
— Heeft u een goudvis, een schildpad
of enig ander dier in huis ?
— Neen.
Durnez is passief, meen ik. Of ben ik
voorbarig met mijn besluit ? Wat weet
ik eigenlijk van hem ?
— Hoorde ik hem 's voormiddags spreken ?
— Ja.
— Hoorde ik hem 's namiddags spreken?
Ja.
— Hoorde ik hem 's avond:s spreken?
— Ja.
- Groette ik zijn vrouw?
— Ja.
— Ledigde ik een glas met hem?
Ja.
— Zegde ik hem ooit een van zijn zeven
waarheden?
— Ja. lk zei hem : Gaston, u schrijft
om zoveel mogelijk mensen te bereiken,
u wil in Vlaanderen en in Rome beroemd
worden.
Durnez : Ja, ik schrijf, ik heb een twintigtal boekjes geschreven, maar de
serieuze leest men niet. En ik heb meer
gedichtenbundels uitgegeven dan ik
er schreef. En ik heb zeven kinderen en
de lente is mijn Iiefste seizoen. lk ben
een zachtaardig man. lk was in Valencia,
maar naar stieregevechten ging ik niet
zien en ik heb echt waar geen huisdieren : ik ben een zachtaardig man.
—

een zeer knap orgelist. Dat hij zich tot
de beiaard aangetrokken voelt, daarvan
getuigt de reeks bekroningen die hij in
deze specialiteit mocht verzamelen :
driemaal laureaat te Mechelen, eenmaal
te Blois sur Loire, nu te Eindhoven. Dit
wordt een indrukwekkend klokkenklanken-palmares !
Voor wie onze laureaat nog niet kent,
een kleine steekkaart : geboren in 1934,
studies aan het conservatorium te Antwerpen, met als hoofdvakken orgel en
fuga, woonachtig te Oostkamp-Steenbrugge, leraar aan het Lemmensinstituut
te Leuven en aan de stedelijke Muziekacademie te Roeselare.
Chris, proficiat !
Herman Roelstraete

Gaston Durnez
Kolderprijs Heist-Duinbergen 1969

Walter Haesaert
Podzieprijs Nieuwe Stemmen 1944-1969
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Bernard Kemp deelde me op een zonnige voormiddag mede, dat ik oerernstig ben, naIef en koppig. Daar
Bernard Frans Bernard dikwijls schrijft
voor het genoegen van zijn schrijfhand,
weet ik nog steeds niet wat ik hiervan
moet onthouden.
Nu ik echter over twee dichters moet
schrijven, ben ik helemaal van streek.
Over Gaston Durnez omdat hij de Kolderprijs van Heist-Duinbergen 1969 won,
over Walter Haesaert omdat hij de Poezieprijs van Nieuwe Stemmen 1944-1969
voor mijn hand wegkaapte.
lk bel de feestvarkens, de kampioenen
op, ik zal hen uithoren, aftappen denk
ik. Onmiddellijk, zeg ik.
— Gaston, mag ik enkele vragen stellen?
— Als dit moet. Doe maar.
— Heeft u al een stierengevecht gezien?
— Neen.
— Heeft u een hanengevecht bijgewoond?
— Neen.
— Heeft u bergen beklommen ?
— Neen.
— Heeft u al gevist op zee?
— Neen.
— Kweekt u konijnen?
— Neen.
— Kweekt u een geit, een schaap?
— Neen.
— Heeft u een hond, een kat?

Walter Haesaert was niet thuis toen ik
opbelde, hij had avondschool. In zijn
naam antwoordde zijn vrouw. Na tien
jaar huwelijksleven mag dat wel, bovendien hadden ze vijf jaar gevrijd en hebben ze drie kinderen : Peter, Katrien
en Jan.
Walter schrijft op de huiszolder, de valdeur opgetrokken. Hij schrijft in perioden. Dan wil hij niet gestoord worden
en moet alles en iedereen stil zijn.
Hij speelt kaart en kweekt duiven. Met
zijn koersduiven, net als met zijn gedichten, weet hij prijzen te winnen.
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naal Biografisch Woordenboek' (Marc
van Yelingen), aan 'Artes Textiles' (Engels Borduurwerk te Gent en te Brussel in de XVe en in de XVIe eeuw) en
aan de 'Miscellanea Jozef Duverger'
(De Gentse borduurwerkers Jakob en
Michiel de Rynck).
De verhandeling 'Borduurwerkers en
Borduurwerk te Gent', die veel waardering oogstte bij de 'Vereniging voor de
Geschiedenis van de Textielkunsten',
zal door dat genootschap worden gepubliceerd.
Dr. Jacqueline Versyp

In memoriam

Kallist Fimmers
stichter van de Vesper-Tekenscholen
Ja, het was de zoveelste. Na Tongerlo,
Herentals, Meerhout, op zijn 63 jaar,
nog een nieuwe stichting te Geel. 1k
meende dit reeds een voldoende reden,
om deze promotor van het kunstonderwijs in de Kempen te vieren. Doch meer
competenten dan ik schreven artikels
en boeken over hem. Hun loftuigingen
bestreken reeds alle facetten van dit
heerlijk mensenleven : de kunstschilder
evenzeer als de pedagoog, de priester,
de redenaar, de kindervriend, en noem
maar op.
Doch nu is hij plots van ons heengegaan
en wij blijven met verslagenheid achter.
Waar is de tijd dat wij samen plannen
smeedden ? Dat wij de kunst hoog in ons
levensblazoen schreven en dat we daarmee wereldveroveraars wilden worden ?
En Kallist is dat geworden ook. Hij is
een 'vuren' man gebleven. ledereen wist
hij met zachte, doordringende stem te
ontrukken aan al wat banaal was. Hij
stelde zich een dubbel doel voor ogen :
priester worden en tevens kunstenaar.
Bij hem vloeide overigens de ene idee
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voort uit de andere, want hij was een
mens met een hart, die zich, zo maar
niet half kon geven. En ja, voor hem was
het kunstenaarschap ook een priesterschap. Dit omschrijft in een paar woorden zijn levensvisie. Doch het was een
wel zware opgave, die op 'strijd' moest
uitlopen. Zelfs in een geestelijke gemeenschap werd het voor hem een
zware dobber zijn eigen weg uit te
stippelen. Doch hij is hem vrank en vrij
gegaan. En hij begon te schilderen.
Hij schilderde pathetische figuren in
kapel en sacristie, en dit met een jong
en wild enthousiasme. Het was nog onrijp werk, doch er stak in alles zulk een
overredingskracht, dat er wel mensen
moesten komen, die begrepen waar hij
naartoe wilde. Het was nieuw, het was

'modern'. Hij kondigde zich aan als
een revolutionair element in vorm en
kleur.
Dit alles is nu, helaas, verleden tijd :
zijn noeste arbeid, zijn eigen weg, zijn
verdere evolutie, het priesterschap van
zijn kunst, dat gelijke tred hield met de
groei van zijn technisch kunnen. Die
vergeestelijkte natuur, die niet naar
effecten zocht, doch al meer en meer
peilde naar het innerlijke van de mens.
Dit dynamisch idealisme, dit verlangen
om door het schone de mens meer mens
te maken en waaruit zijn Vesper-Tekenscholen werden geboren. In deze levensscholen zal hij blijven voortleven, waar
de leerlingen leerden mens worden,
door in contact te komen met alle
vormen van de cultuur. Jos Van Rooy
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Joos Florquin
'Ten huize van...' bekroond !

Joos Florquin en zijn medewerkers Annie
van Avermaete en Fons Fraeters
werden met hun bekende televisiereeks
'Ten huize
bekroond met de
Bert Leysenprijs voor 1968. Deze prijs
wordt sinds 1960 jaarlijks toegekend
aan een 'televisieuitzending van om 't
even welk genre, waarin de geest en
het streven van de overleden directeur
van de Vlaamse Televisie het markantst
tot uiting komt : schoonmenselijkheid,
brede verdraagzaamheid, Vlaamse
gebondenheid, Europese gerichtheid.'
De toekenning van deze prijs aan Joos
Florquin en de zijnen komt beslist niet
te vroeg, want Prof. Florquin realiseert
reeds &Men jaar elke maand een kultureel programma waarvan hij de script
maakt. Het is alles bij mekaar niet zo
makkelijk een kultureel programma met
niveau samen te stellen, dat zich
daarbij ook nog mag verheugen in een
opvallend brede belangstelling. Via de
'Ten huize van..."s hebben Joos Florquin

en zijn medewerkers een dubbele verdienste verworven. Allereerst worden de
kijkers gekonfronteerd met prominenten
uit het Zuidnederlands (en ook al eens
uit het Noordnederlands) kultureel leven
in de breedste zin, die een belangrijke
rol hebben gespeeld of nog spelen in
dienst van onze gemeenschap : vervolgens leggen zij met deze uitzendingen
een kostbaar beeldarchief aan dat nog
belangrijker zal word:en naarmate die
prominenten tot de geschiedenis ,gaan
behoren. Dank zij Prof. Florquin zal men
in het jaar 2000 bijvoorbeeld Van Duinkerken, Kuypers, Servaes, 'Claes en
zoveel anderen hun ideeen en hun herinneringen kunnen horen en zien vertellen in een steer die de hunne is
geweest, in de beslotenheid van hun
gezin en hun huis. Het reusachtig beeldarchief dat op die manier tot stand komt
is van onschatbare waarde, vooral omdat
Florquin, Van Avermaete en Fraeters
zich nooit tevreden stellen met een oppervlakkige benadering van de geinterviewde persoonlijkheid. Of de geinterviewde nu een Prater of een zwijger is,
zij dwingen hem met zachte hand en
meestal met sukses, aan zichzelf en aan
zijn waarheid toe te komen, aan wat zijn
leven heeft bezield. Ze laten het aan
de kijker over de konkluzie te trekken
en de vraag te beantwoorden of dit leven
en dit werk werkelijk belangrijk is geweest voor onze gemeenschap in haar
geheel.
Naast een uitgebreid beeldarchief dat
via 'Ten huize van...' tot stand komt,
heeft Prof. Florquin ook gedacht aan het
voordeel dat wij momenteel met deze
informatie kunnen doen. Vandaar de
bloemlezingen uit 'Ten huize van...',
verschenen bij het Davidsfonds te
Leuven. Tot op heden verschenen vijf
delen. Het zesde deel werd reeds aangekondigd. In deze bloemlezingen heeft
Prof. Florquin de meest markante interviews gebundeld. Ze bieden ons de
volledige tekst van een urenlang gesprek,

dat vanzelfsprekend wegens de beperkte
zendtijd moest worden beknot. Het
buitengewoon sukses van deze bloemlezingen moet niet worden bewezen. Een
oplage van ruim 10.000 exemplaren per
deel, soms uitverkocht na een half jaar,
betekent een ongekend sukses in ons
taalgebied. Het felt dat de uitgeverij
Manteau een tweede druk op de markt
zal brengen van de gehele reeks, wijst
op blijvende belangstelling voor deze
vrijmoedige konfrontaties. Via deze
vooral in Nederland bekende uitgeverij
zullen deze bloemlezingen dan eindelijk
in het Noorden de waardering kunnen
vinden die zij ook daar verdienen. Het
zullen een beetle ambassadeurs zijn
van Vlaanderen. Toch vind ik het jammer
dat niet alle interviews worden gebundeld en uitgegeven. Het zou moeten,
omdat ze allemaal samen misschien de
beste encyklopedie zouden vormen van
het kulturele Vlaanderen in de breedste
zin.
Tenslotte wil ik naar aanleiding van deze
bekroning van Joos Florquin en zijn
medewerkers — inderdaad helemaal in
eenklank met het menselijk, verdraagzaam, Vlaams en Europees ideaal van
wijlen Bert Leysen — wijzen op een
gevaar dat deze unieke reeks 'Ten huize
van...' zou worden verkwanseld aan
politieke intriganten die er alleen op uit
zijn zelf op de beeldbuis te verschijnen.
Omdat Florquin, Van Avermaete en
Fraeters hun taak al die jaren zo voortreffelijk hebben begrepen — wat niet
insluit dat alle uitzendingen even geslaagd zouden zijn geweest, maar daaraan had ook vaak een stugge geinterviewde wel schuld — hoop ik dat deze
bekroning het begin mag worden van
een nieuwe start, die ook nog meer
verdieping en versobering zal inluiden.
Zij kunnen het. We moeten hen verder
laten werken. Al huilen de wolven, de
karavaan trekt verder.

Jozef Deleu
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en ook
ookHilversum
Hilversum,
satire uit
haakte in.
haktein.
Duizenden stukjes
stukjes verschenen
verschenen in
in boekboekvorm in
in Vlaanderen,
Vlaanderen, Nederland
Nederland en
en
vorm
Duitsland,
kenden er
er een
een steeds
steeds
Duitsland, en
en kenden
groeiend
succes. Bij
Bijons
onsdient
dientdan
danook
ook
groeiend succes.
wellicht niemand
niemand meer
meer overtuigd
overtuigd te
te
worden
van de
de bijzondere
bijzondere kwaliteiten
kwaliteiten
worden van
en de
de moderne
modernesnedigheid
snedigheid van
van Ghysens
Ghysens
proza, zo
zo uitermate
uitermate efficient
efficiënt afgestemd
afgestemd
op het gesproken
gesproken woord,
woord, in
in casu
casu de
de
microfoon.
Ik
er mij
mij wel
wel van
van bewust
bewust dat al deze
deze
lk ben er
adjectieven
maar open
open deuren
deuren
adjectieven alleen maar
helpen instampen.
instampen. Maar in het
het radioradioverleden
van Jos
Jos Ghysen
Ghysen zijn
z.ijn meerdere
meerdere
verleden van
dingen
die ergens
ergens'epochenmachend'
'epochenmachend'
dingen die
waren, althans
althans voor
voor onze
onze Limburgse
Limburgse
omroep.
Het begon
begon met
met een
een'schurend
'schurend scharnierscharniertje',
maar ook
ook 'op
'op een
een eiland'.
eiland'. Wie
Wie
tje', maar
kent er
er nog
nog het
hetgezellige
gezelligeradiofeuilleton
radiofeuilleton
'Het
begon op
op een
een eiland',
eiland', waarbij
waarbij
'Het begon
ieder
die maar
maar wilde
wilde een
een vervolg
vervolg kon
kon
ieder die
schrijven
opeen
wekelijks terugkomend
terugkomend
schrijven op
een wekelijks
verhaal
en waaraan
waaraan een
een twintigtal
twintigtal
verhaal en
schrijvers meewerkten. Enkelen
Enkelen hiervan
hiervan
hebben thans een literaire
literaire faam,
faam, maar
hun
namen zeggen
zeggen - we
lekker niet.
niet. Het
Het
we Iekker
hun namen
werd
natuurlijk een
een 'crazy
'crazy story'
story' van
van
werd natuurlijk
jewelste,
logica heerlijk
heerlijk
jewelste, waarin
waarin alle logica
zoek
was, maar
maar door
door de
de vaardige
vaardige pen
pen
zoek was,
van
Ghysen en
en diens
diens retouches,
retouches,
van Jos Ghysen
g.roeide
wekelijks kwartiertje
kwartiertje uit
uit tot
tot
groeide dit wekelijks
een
brok kleurige
kleurige kolder.
kolder.
een brok
Misschien
sommigen onder
Misschien herinneren sommigen
uu zich nog
nog zijn
zijn gezellige
gezemge en
en onderonderhoudende
jeugduitzending 'Edeiweis',
'Edelweis' ,
houdende jeugduitzending
en
natuurlijk weet iedereen
iedereen nog
nog wel lets
iets
en natuurlijk
te
vertellen over
over de
de reeks
reeks 'Meer
'Meer foor
foor
te vertellen
dan
forum', een
een knettergekke
knettergekke intellecintellecdan forum',
tuele
die niet
nietserieus
serieus wenste
wenste
tuele kwis, die
genomen
worden en een
een onderdeel
onderdeel
genomen te
te worden
was
van 'Onder
'Onder Limburgs
Limburgs paraplu'
paraplu' en
was van
'De
zondagsparasol'. Programma's
- Programma's
'De zondagsparasol'.

waarvoor de
waarvoor
de inventieve
inventieve Ghysen
Ghysen steeds
steeds
meetekende en waarvoor
meetekende
waarvoor hij in
in 1966
1966
de 'zilveren
'zilveren sloep'
sloep' van de Belgische
Belgischepert
pers
behaalde. En
En natuurlijk
won hij
behaalde.
natuurlijk won
hij de
de
'Oscar'
'Oscar' voor
voor het
het geheel
geheel van
van zijn
zijn radioradiowerk, ik meen
werk,
meen dat
dat het
het in
in '68
'68 was.
was.
in de
de laatste
laatste twee
twee jaren
jaren over
over Jos
Jos
Wie
Wie in
Ghysen schreef of
of praatte,
praatte, kwam
kwam onveronvermijdelijk
zijn bonte
bonte 'bed'
'bed' terecht.
terecht.
mijdelijk in zijn
een schlager
schlager in
in de
de Vlaamse
Vlaamse
Eens te meer een
ether,
waarvan het
het geheim
geheim misschien
misschien
ether, waarvan
wel gewoon
wel
gewoon ligt
ligt in
in de
deonvolprezen
onvolprezen
(schijnbare)
eenvoud, het
het improvisatieimprovisatie(schijnbare) eenvoud,
talent, de
de taalvirtuositeit
taalvirtuositeit zonder
zonder meer,
meer, en
en
niet het minst
minst zijn
zijn gewoon
gewoon menselijke
menselijke
benadering zonder veel
benadering
veel poespas.
poespas.
Ik
meen dat
dat gans
gans luisterend
luisterend Vlaanderen
Vlaanderen
lk meen
nog
vele jaren
jaren veel
veel radioplezier
radioplezier kan
kan
nog vele
beleven
bed of niet
niet te
te bed'
bed' met
met
beleven aan
aan 'te
'te bed
Jos Ghysen.
Ghysen.
Jos
Ghysen, kleinkunst,
kleinkunst, GROOT
GROOT gegeJos Ghysen,
J. Claessens
schreven.
J.
Claessens

In
memoriam
In memoriam

Pieter Ghyssaert
Brugge
5-1-1899- -15-8-1969
15-8-1969
Brugge 5-1-1899
Priester
(1923). Kanunnik
Kanunnik (1957).
(1957). BeBePriester (1923).
drijvig
nacht) in
in gans
gans WestWestdrijvig (dag
(dag en nacht)
Vlaanderen.
Op gevarieerde
gevarieerde apostolaatsapostolaatsVlaanderen. Op
velden
velden:: onderwijs
onderwijste
te Veurne
Veurne en
en te
Brugge.
Zielzorger(wat
(watbeperkt
beperktbegrip
begrip
Brugge. Zielzorger
om
activiteit te
te omschrijven
omschrijven van
van hem
hem
om de activiteit
die
met gans
gans de
de mens
mens begaan
begaan
die altijd met
was!)
een herstellingsoord
herstellingsoord voor
voor
was !) in een
tuberculosen.
altijd voor
voor korte
korte
tuberculosen. Daarna
Daarna -— altijd
tijd
hij leefde
leefde zo
zointens-bedrijvig
intens-bedrijvig
tijd want hij
in
Katholieke Actie
Actie voor
voor volwassenen,
volwassenen,
in de Katholieke
met
Roeselare. Opnieuw
Opnieuw
met standplaats te Roeselare.
in
onderwijs en
Sana te
in het
het onderwijs
en in
in het Sana
Sijsele.
intermezzo ook
Sijsele. Een
Een intermezzo
ook nog
nog bij
bij de
Trappisten
Westmalle. Een
Een Ievenswerk
levenswerk
Trappisten te Westmalle.
(het
(het zoveelste)
zoveelste) stichten
stichten op
op reeds
reeds gevorderde
kringen voor
voor gevorderde leeftijd:
leeftijd : de
de kringen
zinsspiritualiteit
bisdom
zinsspiritualiteit in
in het ganse bisdom
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Brugge. En
En ondertussen
ondertussen gevierd
gevierdpredipredikant met
met een
kant
een affiche-naam,
affiche-naam, toevlucht
toevlucht
(en ook
ook uitkomst)
uitkomst) voor
voor allen
alien die
(en
dre door
door
consequent Vlaams
Vlaams idealisme
idealisme na de twee
consequent
twee
wereldoorlogen op
op de
de rooster terecht
wereldoorlogen
terecht
kwamen. Raadsman
Raadsman van
van allen
alien die met
kwamen.
opvoedingsproblemen overhoop
overhoop lagen.
opvoedingsproblemen
lagen.
Trooster van
van allen
alien die
Trooster
die door
door lichamelijk
lichamelijk
of door
door moreel
moreel leed geknakt
of
geknakt werden.
werden.
Allen vonden
vonden ze
ze de godsdompelaar,
Allen
godsdompelaar,
hoe dikwijls
dikwijls hij
hij ook
ook van
hoe
van adres
adres veranveranderde. Want
Want hij
hij had meer
derde.
méér dan
dan troostende
troostende
woorden. Die
Die zee
zee van andermans
woorden.
andermans leed
leed
kwam iedere
iedere dag
dag op
op zijn strand aankwam
gespoeld via
via de
de spreekkamer, de
gespoeld
de brievenbrievenbus of
of de telefoon.
bus
telefoon. Gereinigd trokken
trokken
wateren steeds
steeds weg.
weg. Hij bleef
de wateren
bleef met
met
die
zee van
en met God
die zee
van miserie
miserie en
God alleen
alleen
achter.
achter. Misschien
Misschien een te
té exclusief
exclusief godsgodsdienstige
houding voor dit
dienstige houding
dit overgevoelige
overgevoelige
hart dat
dat zelf
zelf zo'n
zo'n nood
hart
nood had
had aan
aan begrip
begrip
en vriendschap.
vriendschap.
Rusteloos
was niet
niet alleen
alleen zijn
zijn hart.
hart.
Rusteloos was
Ook
Ook zijn
zijn geest
geest bleef haast
haast tot
tot de
delaatste
laatste
dag
voor hetgeen
hetgeen in
in de
dag aandachtig
aandachtig voor
de
kerk
kerk gebeurde.
gebeurde. Hij las
las ontzettend
ontzettend veel,
veel,
angstvallig
woekerend met
met zijn
zijn tijd.
tijd.
angstvallig woekerend
Alles
in zijn uitgebreide
Alles kwam
kwam in
uitgebreide documendocumentatie terecht,
terecht, voorzien steeds
steeds van
van eigen
eigen
bedenkingen,
op haast ieder
bedenkingen, op
ieder moment
mornent
van
en de nacht
van de dag en
nacht neergepend.
neergepend.
Dit
werd dan
Dit documentatiedepot
documentatiedépot werd
dan de
de
steengroeve
waaruit
hij
bouwstenen
steengroeve waaruit
bouwstenen kon
kon
halen
halen voor
voor de talrijke
talrijke publicaties.
publicaties. Zijn
Zijn
bibliografie
telt boven
bibliografie telt
boven de tachtig
tachtig numnummers
mers en
en daaronder
daaronder zijn
zijn de
dehonderden
honderden
artikels
artikels nog
nog niet gerekend die
die hij
hij naar
naar
de redactie
redactie van alle mogelijke
mo.gelijke godsgodsdienstige
dienstige tijdschriften
tijdschriften en publicaties
publicaties voor
voor
katholiek
katholiek verenigingsleven
verenigingsleven opstuurde.
opstuurde.
Te
Te Brugge
Bruggestond
stondhij
hijals
alsjeugdig
jeugdigpriester
priester
zelfs
zelfs een tijdlang
tijdlang in
in de
de journalistiek
journalistiek
als
van 'Het
als hoofdopsteller
hoofdopsteller van
'Het Belfort',
Belfort',
weekblad
weekblad dat
dat Z.E.H.
Z.E.H. Logghe
Logghe had
hadgesticht.
gesticht.
Ook
Ook was hij de eerste redactiesecretaris
redacUesecretaris
van
van 'Hernieuwen'
'Hernieuwen' het
het studentenblad
studentenblad
dat
dat kanunnik
kanunnik Karel
Karel Dubois
Dubois in
in 1929
1929 opoprichtte.
richtte.
Dit
werk heeft
Dit veelsoortig
veelsoortig werk
heeft nooit
nooit de
de

stem
dichterlijkheid tot zwijgen
zwijgen
stem van
van zijn
zijn dichterlijkheid
kunnen
brengen.
Het
sonnet
was
zijn
kunnen brengen. Het sonnet
zijn
geliefde
geliefde dichtvorm.
dichtvorm. Zwaar
Zwaar van
van gedachtenlyriek
strijd
tenlyriek verklanken
verklanken ze
ze steeds de strijd
van
zijn gekwelde
gekwelde en
en onrustige
onrustige geest.
geest.
van zijn
'Zangen
'Zangen van
van onmacht'
onmacht' zouden
zouden we de
sonnettencyclus
sonnettencyclus'Moeder'
'Moeder' kunnen
kunnen noemen
zestigjarige nog
nog in
in 1956
1956
men die
die de zestigjarige
voor
prijskamp voor podzie
poëzie
voor de provinciale prijskamp
instuurde.
oudleerling en
en vriend
vriend tot
tot
instuurde.Zijn
Zi oudleerling
op
sterfbed, Marcel Brauns,
Brauns,zou
zou
op het sterfbed,
tegen
plagiaat in
de titelroof
titel roof zeker
zeker
tegen dit
dit plagiaat
in de
geen
bezwaren hebben
hebben gezien,
gez.ien, maar
maar
geen bezwaren
de
bundel is,
is, samen
samen met
met alle
alle papieren,
papieren,
de bundel
de
prooi geworden
geworden van de
de sterfhuissterfhuisde prooi
brandstapel.
Lid
van het
het Christelijk
ChristelijkVlaams
VlaamsKunsteKunsteLid van
naarsverbond,
schrijversnaarsverbond, heeft
heeft hij
hij zijn schrijversroeping
een taak
taak van
van
roeping steeds
steeds gezien
gezien als
als een
godsdienstige
volksverheffing. Dit
Dit
godsdienstige volksverheffing.
schrijversapostolaat
verschrijversapostolaat bleef
bleef hij
hij nog vervuilen ook
wanneer het
het manuscript
manuscript van
van
vullen
ook wanneer
'Een Godsdompelaar'
Godsdompelaar'
zijn autobiografie 'Een
(1968)
uitgevers geen
geen interesse
interesse
(1968) bij de uitgevers
meer wekte
hij het
het in
in eigen
eig.en beheer
beheer
meer
wekte en
en hij
uitgaf, zoals
helft van
van zijn
zijn
uitgaf,
zoals bijna
bijna de helft
geschriften. Misschien
een (on(ongeschriften.
Misschien is
is dit
dit een
realistische) boodschap
boodschap voor
voor veel
veel
realistische)
business-schrijvers van
heden.
business-schrijvers
van heden.
Jozef Geldhof

Joseph Hanoulle
Hanoulle
Joseph
75
75
Hanoulle, ondervoorzitter
ondervoorzitter van ons
ons
J. Hanoulle,
is 75.
75.Terwijl
Terwijleen
eenpresterend
presterend
C.V.K.V., is
musicus gemakkelijk
in het
het nieuws
nieuws
musicus
gemakkelijk in
komt, is het aan degenen,
deg,enen, die
die met
met stille
stille
komt,
trom hun
hun entoesiast
entoesiast organisatorisch
organisatorisch
trom
talent ten
ten dienste
dienste van
van de
degemeenschap
gemeenschap
talent
stellen, in
in vele
vele gevallen
gevallen slechts
slechts gegund
gegund
stellen,
in beperkte
beperkte kring
kring achting
achting te
teverwerven.
verwerven.
in
Daarom willen
willen wij de
de stille
stille werker,
werker,
Daarom
die gedurende
gedurende 50
50 jaar
jaar actief
actief het
hetmuziekmuziekdie
leven
in
Midden-Vlaanderen
stimuleerde,
leven in Midden-Vlaanderen stimuleerde,

even
licht stellen.
stellen.
even in het licht
Joseph
geboren op
op
Joseph Hanoulle
Hanoulle werd
werd geboren
7-6-1894
Auberchicourt (N.
(N. Fr.)
Fr.) alwaar
alwaar
7-6-1894 te Auberchicourt
zijn vader tijdelijk orgelist
orgelist was.
was. Met
Met zijn
zijn
ouders
kwam
hij
vijf
jaar
later
terug
ouders kwam hij vijf
later terug
naar het
het Belgische
BelgischeRance.
Rance.Drang
Drangnaar
naar
naar
muziek en orgel werd
werd hem
hem thuis
thuis meemeegegeven. Jong
naar het
het
gegeven.
Jong nog
nog trok
trok hij
hij naar
Lemmensinstituut tete Mechelen,
werd er
er
Lemmensinstituut
Mechelen, werd
1911 laureaat,
laureaat, om
om in
in 1912
1912 het
het uituitin 1911
muntendheidsdiploma te
bekomen. Als
Als
muntendheidsdiploma
te bekomen.
voornaamste leraars fungeerden
fungeerden toentertoentervoornaamste
tijd 0.
O. Depuydt
Depuydt en
en A.
A.Meulemans.
Meulemans.
tijd
Doorgezette studies
studies leidden hem
hem naar
naar
Doorgezette
Brusselseconservatorium,
conservatorium,alwaar
alwaar
het Brusselse
hij in 1914 zijn le
1eprijs
prijsverwierf
verwierfvoor
voororgel
orgel
bij Alfons
Alfons Desmedt,
Desmedt, Westvlaming
Westvlaming en
en
volgens overlevering
overlevering ---- de
de beste
beste
- volgens
—
leerling van
van J.
J. Lemmens.
LemmeRs. Even
Even voor
vóór het
het
leerling
afstuderen loodste
loodste Desmedt zijn
zijn leerleerafstuderen
naar Kortrijk,
Kortrijk, als
als orgelist
orgelist in
in de
de
ling naar
Karmelietenkerk, plaats
plaats die
die hij
hij bekleedde
bekleedde
Karmelietenkerk,
tot 1922.
1922. Pas
Pas aangekomen
aangekomen in
in de
de KortKorttot
rijkse stede,
stede, begonnen
begonnen de
de perikelen
perikelen van
van
rijkse
de oorlog
oorlog 1914-18.
1914-18. „Het
"Het werden
werden jaren
jaren met
met
de
veel honger
honger en winterkou...
winterkou... maar
maar ik
ik
veel
471
471
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spreek daar
daar niet
niet graag
graag over."
over."
Na de
de oorlog
oorlog zal
zalJoseph
Joseph Hanoulle
Hanoulle zich
zich
ontplooien.
In
1918
(tot
1944)
wordt
ontplooien. In 1918 (tot 1944) wordt
hij leraar
leraar voor
voor muziek
muziek en
en muziekmuziekhij
aan het
hetSt.-Amandscollege
St.-Amandscollege
geschiedenis aan
Kortrijk. In
In 1920
1920 komt
komt hij
hij voor
voor het
het
te Kortrijk.
in contact
contact met
met de
de stad
stad Roeselare,
Roeselare,
eerst in
als pianoleraar
pianoleraar in
in het
het klein
klein Seminarie.
Seminarie.
als
op dit
dit ogenblik
ogenblik te
te Roeselare
Roeselare
Er gaan op
stemmen op
tot oprichting
oprichting van
van een
een
stemmen
op tot
school voor muziekonderwijs.
muziekonderwijs. Onder imimschool
puls
van J.
J. Hanoulle
Hanoulle zal
zal de
de school
school
puls van
starten, en,
en wee aan
aan
starten,
en, met alle wel en
inrichting verbonden,
verbonden, zal ze
ze
dergelijke inrichting
groeien, bloeien
bloeien en gedijen
gedijen onder
onder de
de
groeien,
haar oprichter,
oprichter, van
van 1921
1921 tot
tot
directie van haar
1964.
school kon
kon als
als modelschool
modelschool
1964. Zijn school
doorgaan. Naast de
de gewone
gewone theoretische
theoretische
doorgaan.
en
praktische
vakken,
richtte
als
en praktische vakken, richtte hij als
eerste
in
het
Vlaamse
land
cursussen
eerste in het Vlaamse land cursussen
in
Nederlandse voordracht,
voordracht, muziekmuziekin voor Nederlandse
geschiedenis
en
kamerzang.
Dat
de
geschiedenis en kamerzang.
de
oprichting
uitbouw van
muziekoprichting en uitbouw
van een muziekacademie
de twintiger
twintiger jaren
jaren met
met
academie in
in de
heel
wat moeilijkheden
moeilijkheden gepaard
gepaard ging,
ging,
heel wat
waarvan wij nu geen
geen benul
benul meer
meer hebben,
hebben,
laat zich wellicht
wellicht raden.
raden. Zo de
de sociaal
sociaal
en
financieel ongunstige
ongunstige toestand
toestand van
van
en financieel
de arbeidersklasse, tegenwerking
tegenwerking, van
van het
het
privé
prive leraarschap,
leraarschap, dat in het georganiseerd ondennrijs
onderwijs een
een geduchte
geduchte concurrentie zag, het
het gemengd
gemengd bijwonen
bijwonen van
van
de cursussen,
cursussen, dat in die
die tijd
tijd praktisch
praktisch
onaanvaardbaar
Het doorzettingsdoorzettingsonaanvaardbaar leek. Het
vermogen
vermogen van
van J. Hanoulle haalde het
op
de heersende
heersende tijdsgeest
tijdsgeest en
mag bebeop de
en mag
slist
voortijdse democratisering
democratisering
slist als voortijdse
bestempeld
Naast Roeselare
Roeselare
bestempeld worden.
worden. Naast
en
Kortrijk
werd
Hanoulle
ook
actief in
in
en Kortrijk werd Hanoulle ook actief
diverse
aangrenzende
steden.
Van
1923
diverse
1923
tot 1954 werd hij leraar aan
aan de
de riiksmidriiksmiddel
bare school
Menen. In 1930
1930 werd
werd
delbare
school te
te Menen.
hij
het Jules
Jules AnneessensAnneessenshij titularis van het
orgel
katedraal te
te leper,
leper, tot
tot 1944.
1944.
orgel in de katedraal
Hij
tevens zijn
zijn leraarschap
leraarschap
Hij breidde tevens
uit
het leperse
Ieperse atheneum,
atheneum, van
van 1930
1930
uit tot het
tot
1954. Tenslotte
Tenslotte opende
opende Izegem
Izegem in
in
tot 1954.
1939
zijn
1939 zijn
zijn muziekacademie onder zijn
directie,
hij blijft
blijft waarnemen
waarnemen tot
tot 1949.
1949.
directie, die hij
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Wanneer men even
even stilstaat
stilstaat bij
bij het
het
Wanneer
huidige
leerlingenaantal van
de twee
twee
huidige leerlingenaantal
van de
door hem
hem georganiseerde
georganiseerde muziekacamuziekacadoor
demies in
in midden-Vlaanderen
midden-Vlaanderen —
- RoeseRoesedemies
lare:: 2150,
2150, Izegem
Izegem:: 1250
1250 -— dan
dan kan
kan
lare
men
misschien het belang
belang van
van zijn
zijn
men misschien
organisatorisch
benaderend
organisatorisch werk benaderend
schatten.
Naast alle
alle beroepsactiviteiten,
beroepsactiviteiten, vond
vond de
de
uitvoerende musicus
musicus nog tijd
tijd om
om orgelorgelconcerten
geven; hij
hij stichtte
stichtte te
te
concerten te
te geven;
Roeselare
koor van
van , de
de 'Kunstcon'KunstconRoeselare het
het koor
certen'
hij, naast
naast het
het barokbarokcerten' waarmee hij,
en klassieke
klassieke repertorium,
repertorium, ook
ook eigentijdse
eigentijdse
werken programmeerde
programmeerde als Absil,
AbsiI, DeDecadt,
Sinds zijn heenheencadt, Demeester, e.a. Sinds
gaan moet
moet Roeselare
Roeselare zijn
zijn 'Kunstcon'Kunstconcerten'
ontberen ...
certen' ontberen...
De
musiceervreugde van
van directeur
directeur
De musiceervreugde
Hanoulle
aanstekelijk op
de bebeHanoulle werkte
werkte aanstekelijk
op de
gaafden
zijn invloedsfeer.
invloedsfeer. Talrijk
Talrijk
gaafden uit zijn
zijn
degenen die
die onder
onder zijn
zijn hoede
hoede hun
hun
zijn degenen
stappen
de muziek
muziek richtten.
richtten. Doch
Doch
stappen naar de
ook
zijn eigen
eigen kinderrijk
kinderrijk gezin
gezin
ook in zijn
werd duchtig
duchtig gemusiceerd.
gemusiceerd. E.
E. H.
H. Paul
Paul
Hanoulle
met het
het Brugse
Brugse'Ons
'Ons
Hanoulle bouwde
bouwde met
Dorado'
model uit
uit voor
voor jeugdige
jeugdige
Dorado' een model
muziekbeoefening. Monique werd kunstkunstzangeres,
Bernadette
violiste,
Geneviève
zangeres, Bernadette violiste, Genevieve
en
Henriette muziekleraressen.
muziekleraressen.
en Henriette
Zijn werkkracht,
werkkracht, zijn
zijn doorzettingswil
doorzettingswil
en aanpassingsvermogen,
aanpassingsvermogen, maakten
maakten hem
hem
tot
een volledig
volledig geintegreerd
geïntegreerd WestWesttot een
vlaming.
in tal
tal van
van
vlaming. Aldus
Aldus belandde
belandde hij
hij in
provinciale
bisschoppelijke muzikale
muzikale
provinciale en bisschoppelijke
Commissies
en isishij
hijeen
eengraaggeziene
graaggeziene
Commissies en
verschijning
beroepsmiddens, een
een
verschijning in beroepsmiddens,
vriend.
Joseph
nog veel
veel muzikaal
muzikaal
Joseph Hanoulle,
Hanoulle, nog
genot.
Mocht vooral
vooral midden-Vlaanderen
midden-Vlaanderen
genot. Mocht
niet
het uu schuldig
schuldig is
is !!
niet vergeten
vergeten wat het

Hendrik en
Gerbrand Jespers
prijs
bestverzorgde boek
boek
prijs voor bestverzorgde

Herman
Roelstraete
Herman. Roelstraete

De
V.B.V.B.,
Vereniging
Bevordering
De V.B.V.B.,
Vereniging
terter
Bevordering
van
Boekhandel,bekroonde
bekroonde
van de Vlaamse Boekhandel,
dit
een aantal
aantal boeken
boeken die
die gelden
gelden
dit jaar een
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als 'de
'de twintig
als
twintig best verzorgde boeken',
boeken',
verschenen
in 1967
1967 en
en 1968.
verschenen in
1968. De jury,
jury,
bestaande uit
uit de
de hh.
hh. H.
H. Liebaers,
Liebaers, P.
P. Verbestaande
beke, L.
L. Voet
Voet en F. Baudin,
beke,
Baudin,heeft
heeftuit
uit
ca. 150
150 inzendingen
inzendingen haar
haar keuze
keuze gedaan.
ca.
Verheugend voor
voor ons
ons is,
is, dat
dat er zich
Verheugend
zich
bij de
een Limburger
bij
de uitverkorenen
uitverkorenen een
Limburger bevindt, die
die eveneens
eveneens lid
lid is
is van
vindt,
van het
het
C.V.K.V. Hendrik,
C.V.K.V.
Hendrik, Lodewijk
LOdewijkJespers
Jespersuit
uit
Beringen werd
Beringen
werd geselekteerd
geselekteerdvoor
voorde
de
uitgave van
van zijn reeks
uitgave
reeks Goudhaantjes,
Goudhaantjes,
speciaal dan
dan nr.
nr. 5, 'Koud en warm
speciaal
warm'., .
Hendrik Jespers
Hendrik
Jespers is hoofdinspecteur
hoofdinspecteur L.O.
L.O.
en docent
en
docent aan
aan het
het Hoger
Hoger Instituut
Instituut
voor Opvoedkunde
te Hasselt. Gans zijn
voor
Opvoedkunde te
zijn
leven
stond
in
het
teken
leven stond in
teken van
van de
de opvoeopvoeding der jeugd,
ding
jeugd, enerzijds
enerzijds door
door zijn
zijn
werk
als
onderwijzer
en
hoofdinspecwerk als onderwijzer en hoofdinspecteur,
door zijn
teur, anderzijds
anderzijds door
zijn talloze
talloze publipublicaties
van
jeugdlectuur.
De
meest
caties van jeugdlectuur.
meest
recente
zijn : 'De Otterjager
recente hiervan
hiervan zijn:
Otterjager van
van
Papenbrugge'
(Heideland, 1967),
1967), 'De
Papenbrugge' (Heideland,
'De
droom
droom van
van Grootje'
Grootje' (Standaard,
(Standaard, 1968),
1968),
'Het geheim
geheim van
van Goudborst
Goudborst en
en ZilverZilverspoor'
1969). De reeks
spoor' (Altiora,
(Altiora, 1969).
reeks 'Goud'Goudhaantjes' (zes delen) werd
werd uitgegeven
uitgegeven
door de
de Standaard
Standaard in
in 1967-68.
1967-68.
Deze
Deze serie
serie behaalde
behaalde voordien
voordien ook
ook nog
nog
een andere
andere onderscheiding
onderscheiding:: in
in 1968
1968
bekwam
bekwam ze reeds
reeds een
een eervolle
eervolle ververmelding in de
de Grote
Grote Europese
Europese Wedstrijd
Wedstrijd
van
van het
het Kinderboek
KInderboek te Caorle
Caorle (Italië).
Wat
het
bekroonde
Wat het bekroonde werk
werk zelf
zelf betreft,
betreft,
staat
men
voor
een
reeks
staat men voor een reeksgefflustreerde
geïllustreerde
tekstboekjes
tekstboekjes voor kleuters
kleuters en
en eerste
eerste
lezertjes.
lezertjes. Inspecteur
Inspecteur Jespers
J'espers schreef
schreef
pedagogisch-verantwoorde
pedagog,isch-verantwoorde versjes die
die
telkens,
telkens, op de
de rechter
rechter bladzijde,
bladzijde, kleurkleurrijk
rijk worden
worden ge'illustreerd,
geïllustreerd, op
op een
een
werkelijk
werkelijk enige
enige wijze.
wijze. Het
Het mag
mag wel
wel
vermeld
vermeld worden
worden dat
dat deze
dezeafbeeldingen
afbeeldingen
van
van de
de hand
hand zijn
zijn van
van Hendriks
Hendrikszoon,
zoon,
Gerbrand
Gerbrand Jespers.
Jespers. Aldus
Aldus werd
werd zowel
zowel
de
de vader
vader als
als de
dezoon
zoonbekroond.
bekroond. Zij
Zij
verdienen
verdienen er een
een hartelijke
hartelijkegelukwens
gelukwens
om
om!
Ten
Ten slotte
slotte nog
nog een
een pluim
pluim voor
voor de
de
Standaard-Uitgeverij,
Standaard-Uitgeverij, die
die weer
weer eens
eens uituitzonderlijk
Ludo
zonderlijk werk
werkleverde.
leverde.
Ludo Raskin
Raskin

Gust Kulche
75

"Waaraan heb
het verdiend
verdiend dat ik
ik zo
zo
„Waaraan
heb ik
ik het
lang mag
mag leven
leven en
en volop
volop begrijpend
begrijpend
lang
genieten van
van de schoonheden
schoonheden om
om
mag genieten
ons heen
heen en
en dat
dat ik
ik heerlijk
heerlijk mag
mag geven
geven
ons
anderen wat mezelf
mezelf het
het dierbaarst
dierbaarst
aan anderen
is?? lk
Ik mag
mag de
de kleuren
kleuren van
van de
de bloemen
bloemen
is
de vogels nog
nog horen
horen fluiten
fluiten
nog zien, de
en nog
nog zoveel
zoveel ander schoons,
schoons, dat
dat ik
ik me
me
vraag: En dat alles gratis? Is er
er dan
dan geen
geen
keerzijde van
van de
de medal
medalje?
Dat mysmyskeerzijde
je ? Dat
terie maakt
maakt me
me dikwijls
dikwijls stil
stil en
en dan
dan vraag
vraag
terie
ik mij
mij of
af:: Is
Is het
het dat,
dàt, wat
wat je
jedoet
doet
ik
voelen dat je
je ouder
ouder wordt
wordt ?".
?". Dit
Ditschreef
schreef
voelen
zo pas
pas Gust
Gust Kulche.
Kulche. Maar wie,
wie, van
van die
die
zo
hem kennen,
kennen, ziet
ziet hem
hem ouder
ouder worden
worden?
hem
?
Zeker, men
men zegt
zegt ons
ons dat hij
hij 75
75 is.
is. Maar
Maar
Zeker,
hij staat
staat daar
daar nog
nog als
als een
een boom
boom in
inde
de
hij
volle pracht
pracht van
van zijn
zijn levenskracht,
levenskracht,
voile
hij heeft
heeft de
de stap
stap van een
een jonge
jonge verliefde
verliefde
hij
en zijn
zijn artistieke
artistieke produktie
produktie kan
kan bezwaarbezwaaren
lijk rijker
rijker opgedreven
opgedreven worden.
worden. Werd
Werd dit
dit
lijk
onlangs
niet
schitterend
bewezen
onlangs niet schitterend bewezen

door
door zijn
zijn tentoonstelling
tentoonstelling in
in het
het Museum
Mw.
Jules Dhondt-Daenens
Dhondt-Daenens?? Van
1963
Mw. Jules
Van 1963
tot
kataloog een
lijst van
tot 1969
1969 :: in
in de
de kataloog
een Iijst
77
77 beelden!
beelden !
Geboren
Rotterdam, liep
van
Geboren te
te Rotterdam,
Ilep hij
hij van
school
weg
op
12
jaar,
zwierf
na
allerlei
school weg op 12 jaar, zwierf na allerlei
beroepen
door
Europa
en
kende
in
beroepen door Europa en kende in
Duitsland
kunstenaars
Duitsland vooraanstaande
vooraanstaande kunstenaars
als
Beekman,
Kirchner,
Nolde,
Pechstein,
als Beckman, Kirchner, Nolde, Pechstein,
Chagall,
Franz
Marc,
Kandinsky,
Klee
Chagall, Franz Marc, Kandinsky, Klee
en
vele
anderen.
Hij
heeft
het
geluk
en vele anderen. Hij heeft het geluk
gehad
zijn jeugd
jeugd de
de gloriejaren
gloriejaren van
van
gehad in
in zijn
Futurisme,
en Expressionisme
Expressionisme van
van
Futurisme, Dada
Dada en
nabij
beleven en
hij zai
zal de
de koorts
koorts
nabij te
te beleven
en hij
van
tijd zijn
zijn leven
leven lang
lang als
als een
een
van die
die tijd
onovertrefbare
herinnering meedragen.
meedragen.
onovertrefbare herinnering
Hij
schreef novellen
novellen en
en gedichten,
gedichten,
Hij schreef
maakte
tekemaakte schilderijen,
schilderijen, akwarellen
akwarellen en
en tekeningen,
hij ten
ten voile
volle
ningen, doch
doch voor
voor ons
ons is
is hij
de
beeldhouwer. Teruggetrokken
Teruggetrokken uit
de
de beeldhouwer.
uit de
zakenwereld,
wijdt
hij
zich
sinds
tien
zakenwereld, wijdt hij zich sinds tien
jaar totaal
totaal aan
aan de
de beeldhouwkunst
beeldhouwkunst in
in de
de
jaar
juiste
betekenis
van
het
woord
'beeldjuiste betekenis van het woord 'beeldhouwen'.
heeft van
van geen
geen materiaal
materiaal
houwen'. Hij
Hij heeft
schrik:
zandsteen,
perehout,
brons,
schrik : zandsteen, perehout, brons,
Carraramarmer, ebbenhout,
ebbenhout, gelakt
gelakt alualuCarraramarmer,
minium, blauwe
marmer en
en wat
wat nog.
nog.
minium,
blauwe marmer
Gust Kulche
Kulche kent
kent nauwgezet
nauwgezet de
de mogemogeGust
lijkheden en
grenzen van
van al
al die
die ververlijkheden
en grenzen
schillende soorten
soorten materialen,
materialen, eerbiedigt
eerbiedigt
schillende
ze en
en stelt
stelt ze
ze talentvol
t,alentvol in
in dienst
dienst van
van
ze
ziin plastische
plastische inzichten.
inzichten.
ziin
Zoals vele
vele anderen,
anderen, ging
ging Kulche
Kulche geleigeleiZoals
delijk en
en logisch
logisch over
over van
van de
de figuratieve
figuratieve
delijk
kunst naar
naar de
de non-figuratieve
non-figuratieve en
en
kunst
verder door
door naar
naar de
de abstrakte.
abstrakte. Van
Van een
een
verder
zekere
lyriek
evolueerde
hij
naar
meer
zekere lyriek evolueerde hij naar meer
statiek, doch
doch men
men kan
kan moeilijk
moeilijk zeggen
zeggen
statiek,
waar
ergens
de
grens
ligt.
Men
kan nog
nog
waar ergens de grens ligt. Men kan
minder
beweren
dat
zijn
statische
minder beweren dat zijn statische
beelden niet
niet dynamisch
dynamisch zouden
zouden zijn.
zijn. Er
Er
beelden
is een
een zonderlinge
zonderlinge samenloop
samenloop van
van
is
menselijke geest
geest en
enbiologische,
biologische, vegetate
ve~etale
menselijke
materie. De
De organische
organische vormenwereld
vormenwereld
materie.
wordt zachtaardig
zachtaardig naar
naar de
de redelijke
redelijke
wordt
ordening geleid.
geleid. Het
Het vertikalisme
vertikalisme is
Is in
in
ordening
evenwicht met
met de
de zwaartekracht,
zwaartekracht, het
het
evenwicht
ritme brengt
brengt een
een lichtval
lichtval voort
voort alsof
alsof
ritme
het niet
niet anders
anderskon.
kon.
het
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Het werk van Kulche is een in de
verscheidenheid. Het heeft de karaktertrekken die bomen eigen zijn. Wij spreken van bomen. Wij spreken van Kulche.
Heer, Iaat deze boom van een man
nog vele jaren vertikaal leven en groeien
tot ons alter visuele vreugde !
Maurits Bilcke

Rik Laloo
75
De Bruggeling Rik Laloo werd dit jaar
vijfenzeventig. Hij woont nog altijd in het
stemmig huisje aan de Gentpoortvest
met, achteraan, het klein beeldhouwatelier. Steeds een vitaal man geweest,
een geboren artiest met degelijke vakopleiding aan de akademie, bovendien
een echte toneelrat. Hij kwam ons
schminken wanneer de studentenbond
met Pasen z'n jaarlijks stuk speelde.
Terwiji hij ons met opgekleefde snor
sprakeloos hield, stelde hij zoveel
vakkundige vragen, maakte zoveel pertinente bemerkingen, dat wij knikkebenend naar de scene stapten. Op een
avond onder de oorlog declameerde
hij bij ons thuis ongevraagd een flard
uit Pater Boons H. Bloedspel. Hij had
daarin de rol gespeeld van de stadswachter die moet roepen dat Brugge in
nood is enzovoort. Dreunend zoals
het expressionistisch openluchtdrama,
dat toen mode was, het wilde. Nu riep de
uitzichtloze oorlogsatmosfeer bij hem,
oudstrijder ook, aparte vizioenen wakker.
Onze huiskamer werd te klein voor
zijn prachtige stentorstem. Wij kregen
de tranen in de ogen. Wegens de
herinnering of door de enorme luchtverplaatsing, wie zal het zeggen ? Rik
Laloo is altijd onverdeeld zichzelf gebleven. Zijn beeldhouwwerk draagt
geregeld de stempel van zijn toneelspel
474
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en omgekeerd. Zelfs een gewoon gesprek had bij hem altijd een aparte klank.
Eigenlijk kon de gewone man hem
in discussie niet aan, omdat hij voor
die tijd zo behoorlijk Nederlands sprak.
Rik hield en houdt nog altijd van een
goed bestudeerde pose, van woorden
en gebaren om op iemand of te vuren.
Dat is hem bijgebleven van zijn opleiding
in het Fronttoneel van De Gruyter.
Dertig jaar geleden boetseerde hij
bijvoorbeeld zijn beeld Driekoningen
helemaal in de trant van 'Waar de ster
bleef stille staan'. Hij kende deze
Timmermans uit het hoofd, had de
karakters van de personages in het hoofd
en in de vingeren, en kneedde citaten
murmelend de koppen. Zo had hij ze
voor het voetlicht zien evolueren, zingend
met geheven kin en gebroken stem,
zo had hij ze zelf gespeeld. Zo te zien
blijft dit beeld zijn drieledig zelfportret.
Maar ook degelijk vakwerk, met grote
aandacht voor de materie en met kennis
van zaken, vooral in portretten. In Rik
Laloo huldigen wij het sociaal engagement en zijn liefde voor de Vlaamse
mensen, ideeen die nu nogal romantisch
klinken of andere namen gekregen
hebben. Hij heeft ze op zijn manier
in zijn kunst en in zijn leven geintegreerd.
En als men het hem straks zou vragen,
zou hij het opnieuw doen.
G. Gyselen

Drukkerij-Uitgeverij
Lannoo
1909-1969
De drukkerij-uitgeverij Lannoo uit Tielt
is dit jaar zestig geworden en het
Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
stelt er prijs op 'zijn' drukker langs
deze weg van harte geluk te wensen.
Achttien jaar lang, van nummer 1 tot en
met nummer 109, zijn alle 'Vlaanderen'-

afleveringen bij Lannoo van de pers
gekomen. In die tijdspanne is er tussen
de drukkerij-uitgeverij en ons periodiek
een hechte band gegroeid, zodanig,
dat Lannoo in feite niet meer weg te
denken is uit de geschiedenis en de
evolutie van ons tijdschrift. Het is trouwens geen geheim, dat 'Vlaanderen'
Lannoo na aan het hart ligt en dit niet
alleen om 'business'-redenen. Wij
apprecieren dit ten voile en uitstekende
relaties komen het tijdschrift beslist
ten goede.
Over onze relaties met 'onze' drukker
zou vast een flink verhaal te schrijven
zijn : de planning van Lannoo, die
zoveel keren hopeloos in het honderd
werd gestuurd, omdat een medewerker
niet tijdig zijn tekst inzond (waarbij
wij dan telkens, met de beste wil bezield,
beloofden dat het nooit meer zou gebeuren), onze zure oprispingen telkens
als wij vaststelden, dat Lannoo ons,
inzake het zetten of opmaken of drukken
van een nummer, feestelijk in de wind
zette omdat hij eerst een andere
klient wou dienen (waarbij Lannoo dan
telkens, met de beste wil bezield,
beloofde dat het nooit meer zou gebeuren), de discussies omtrent kostprijs
van papier en clichés, de inwijding van
mensen, die niet vertrouwd zijn met
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het yak, in het drukkersjargon... maar
telkens, achter en onder alles, eenzelfde
wil en eenzelfde bezieling : van 'Vlaanderen' een mooi en degelijk tijdschrift
maken.
Dat het Lannoo-bedrijf — want een
groot en bloeiend bedrijf is het geworden!
— in de loop van zestig jaar werd
uitgebouwd tot een van de beste en
interessantste drukkerij-uitgeverijen van
ons land, maakt ons gelukkig. Dat zijn
grafiek, zijn boeken, zijn drukwerk,
verspreid worden tot ver over onze
grenzen, maakt ons trots, want wij weten,
dat de kwaliteitsnormen, die Lannoo
zichzelf oplegt, zeer hoog zijn; dat
een Vlaams bedrijf daarmee naam maakt
tot in Amerika toe, stemt ons blij.
Onze wens mag dus luiden, dat Lannoo's
nieuw huismerk — een pareltje van
house style, dat wij bij deze feestwens
graag afdrukken — in de komende jaren,
overal ter wereld, een begrip zou zijn
van kwaliteit, van degelijkheid, van
waarachtig en edel vakmanschap, van
datgene, wat Vader Lannoo zestig jaar
geleden gedroomd heeft voor zijn
bedrijf : en een bestaanszekerheid voor
velen, en een teken van Vlaanderens
culturele opgang.
Julien Van Remoortere

Georges Leroy
Provinciale romanprijs Oost-Vlaanderen
In de kunstwereld is het bijzonder
verheugend een naam te zien opduiken
die meer dekt dan een belofte. Georges
Leroy (1930) kende een nogal plotse
doorbraak op plastisch en literair gebied.
Met een beroep van leraar muzikale
opvoeding moet zijn feeling wel een
uitzonderlijk breed veld bestrijken.
Als beeldhouwer en boetseerder treedt
hij rinds 1966 naar buiten. Een zekere
ontwikkeling is merkbaar in zijn werk,
maar de verstaanbaarheid, noem het

uitstraling of kommunikatie, en de
warme gevoelstonen blijven ook bij zijn
meer gestyleerde scheppingen waarneembaar. Experimenten in regionen
van koelere abstraktie hebben wij bij
hem niet of nog niet meegemaakt.
Randnota : dit jaar opende hij in zijn geboorteplaats Waregem een bestendig
expositiecentrum (Galerie Leroy, Stormestraat 15).
De prijs voor letterkunde van de
provincie Oost-Vlaanderen, in 1968
bestemd voor de roman, werd hem toegekend voor zijn werk 'De Sluipwesp'
(De Clauwaert, Leuven, 1967). De auteur
woonde tot voor kort te De Pinte,
was dus kandidaat. „Een sluipwesp boort
door het dorre hout tot in het weke
vlees van de verlamde houtworm en
laat haar ei in het weke lichaam glijden."
Zo'n wezen is in de ogen van Cecile
ook haar man Renaat. De vrouwelijke
hoofdfiguur (ik-persoon) komt te voorschijn als de ontvoogde, grillige echtgenote van een onaantrekkelijke, goedzakkige tandarts, die uiteindelijk op

overspel wordt betrapt. Het boek brengt
het prangend relaas van de halve nacht
die hierop volgt, Ceciles wraak door
vlucht bij een vroegere minnaar, mijme.
ringen, afgewisseld met flash-backs
over het verloop van hun (mislukt)
huwelijk. Een kort dagboek van Renaat
openbaart haar — evenwel te laat, of
niet ? — dat zij slechts de halve waarheid wist. Wie was in feite de sluipwesp ?
De novelle 'Harry' (De Clauwaert,
Leuven, 1969) is een pareltje van vertelkunst. Boeiend, keurig, voornaam schildert de auteur de tragiek van een jonge
kleurling met wondere muzikale aanleg,
die ervan droomt trompettist te worden.
Leroy's jongste novelle 'Het Licht'
(premie provincie West-Vlaanderen 1969)
is een heviger variatie op het tema van
het menselijk tekort. Men leeft de
angsttoestand mee van een gevangene
in een donkere cel, waar nog slechts
wekelijks een cipier fangs komt met drie
broden en een kruik water. Met rukken
komen zijn gedachten los, rauwe bedenkingen, sekwenties over een mislukte
ontsnapping, het doorwrijven van een
ketting, het lospeuteren van een stukje
mortel waardoor een straal daglicht,
iets onwezenlijks, binnendringt. De man
wordt dronken van dit licht, breekt
meer en meer stenen los, ontsnapt in
koortsige drang en wordt neergeschoten.
Uiterst gevoelig moet Leroy zijn om
zoveel pijn te beschrijven. Als weinigen
slaagt hij erin de zelfkwelling van zijn
personages te enregistreren.
Lucien Dendooven

Broeder Max
65
Toen Broeder Max 65 werd, organiseerde
de Provincie Limburg een grote overzichtstentoonstelling. Honderden vrienden waren aanwezig op de opening
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duizenden fans
fans bezochten
bezochten de tentoontentoonen duizenden
stelling.
- zoals
zoals Louis
Louis Verbeeck
Verbeeck
stelling. Want —
zegt —
- Broeder
BroederMax
Maxheeft
heefteen
eenfanclub
fanclub
zegt
rond zich, waarvan
waarvan alle
alle leden
leden dwepen
dwepen
met de mens
mensen
zijn werk.
werk.
en zijn
Broeder
Max,
schuilnaam
vanViktor
Viktorvan
van
Broeder Max, schuilnaam van
Meerbeeck, werd
werd in
in 1903
1903 te
te Turnhout
Turnhout
geboren.
Als veertienjarige
veertienjarige knaap
knaap trad
trad
geboren. Als
hij
in de
de orde
orde van
van de
de Broeders
Broedersvan
van
hij in
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jaar later
later werd
werd hij
hij naar
naar de
de
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en een jaar
Normaalschool
Gent gestuurd.
gestuurd.
Normaalschool te Gent
Een
deel van
van zijn
zijn leven
leven heeft
heeft hij
hij
Een groot deel
in
het Gentse
Gentse doorgebracht
doorgebracht en
en aldaar
aldaar
in het
kennis aangeknoopt
aangeknoopt met
met de
de schilders
schilders
van de
de Leie.
Leie. Vooral
Vooral met
met Gust
Gust Desmet
Desmet
van
hij bevriend.
bevriend. In
In een
een van
van zijn
zijn brieven
brieven
was hij
schrijft hij
hij:: „Ik
"Ik mag
mag bij
bij Gust
Gust Desmet
Desmet
schrijft
zien, ook
ook pas
pas aangezette
aangezette werken
werken
alles zien,
en
dit tot
tot verbazing
verbazing van
van zijn
zijn vrouw
vrouw
en dit
Gusta".
Broeder
Maxisiseen
eengeboren
geborenkunstenaar;
kunstenaar;
Broeder Max
vanaf
prille jeugd
jeugd heeft
heeft hij
hij gegevanaf zijn
zijn prille
tekend. Maar hij
hij heeft
heeft ook
ook een
een volgevolgetekend.
houden
opleiding genoten
was niet
niet
houden opleiding
genoten en
en was
tevreden
vooraleer hij
hij een
een volmaakte
volmaakte
tevreden vooraleer
meester was. Na
Na zijn
zijn militaire
militaire dienst
dienst
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werd
door zijn
zijn oversten
oversten belast
belast met
met
werd hij door
de illustratie van
van schoolboeken,
schoolboeken, hij werkwerkte
er twee
twee jaar
jaar aan
aan en
en behaalde
behaalde in
in
te er
1927
onderscheiding' het
het
1927 met grote onderscheiding
diploma
tekenleraar. Hij
Hij wordt
wordt als
als
diploma van
van tekenleraar.
leraar aangesteld
aangesteld in
in de
denormaalschool
normaalschool
van
en toch
toch wordt
wordt hij
hij opnieuw
opnieuw
van Gent en
leerling.
schrijft zich
in aan
aan de
de AcaAcaleerling. Hij
Hij schrijft
zich in
demie
volgt er
er van
van 1929
1929 tot
tot 1935
1935
demie en
en volgt
stipt
trouw de
de lessen.
lessen. Op
Op 32-jarige
32-jarige
stipt en trouw
leeftijd
de Academie
Academie als
als
leeftijd verlaat
verlaat hij de
laureaat.
Is
in deze
deze omstandigheden
omstandi.gheden te ververIs het in
wonderen
BroederMax
Maxeen
eenwonderwonderwonderen dat Broeder
baar vakmanschap heeft
heeft verworven
verworven en
ongemeen knap is
is ?
? Hij tekent
tekent spelenderspelenderwijze
met de
de linkerlinker- en
en rechterhand
rechterhand
wijze met
terzefdertijd eenzelfde
éénzelfde figuur
figuur!!
Pas
in 1941
1941 houdt
houdt Broeder
BroederMax
Maxzijn
zijn
Pas in
eerste
persoonlijke tentoonstelling.
tentoonstelling. Hij
Hij
eerste persoonlijke
was
niet gevlamd
gevlamd op
op publiciteit,
publiciteit, noch
noch
was niet
op
vroegtijdig aureool,
aureool, maar
maar wenste
wenste
op een vroegtijdig
goed werk te tonen.
tonen. Die
Die ernst
ernst is
is hem
hem
steeds
een van
van zijn
zijn
steeds bijgebleven
bijgeblevenen
en is
is een
vele hoedanigheden.
hoedanigheden.
Zijn diep-godsdienstige
diep-godsdienstige geestesgesteldgeestesgesteldheid kleurde zijn
zijn ceuvre,
ceuvre, ook
ook al bracht
een
verblijf te
te Lummen
Lummen (1943)
(1943) hem
hem tot
tot
een verblijf
de landschapschildering.
landschapschildering.
Broeder
Maxwerkte
werkteveel
veelen
enkende
kendeeen
een
Broeder Max
hard bestaan ingevolge
ingevolge een
een overladen
overladen
uurrooster
een jachtig
jachtig
uurrooster als
als leraar en een
werktempo
kunstenaar. In 1948
1948
werktempo als
als kunstenaar.
maakte
zijn eerste
eerste kruisweg
kruisweg voor
voor de
de
maakte hij zijn
Capucijnen
teBoom
Boom
het
geheel
Capucijnen te
(in(in
het
geheel
staan
er 280
280 geportretteerde
geportretteerde figuren
fi.guren op
op
staan er
de
14 staties
staties !).
I). In
In de
de 20
20volgende
volgende jaren
jaren
de 14
zal
hij niet
niet minder
minder dan
dan elf
elfvolledige
volledige
zal hij
kruiswegen
tussen het
het
kruiswegen schilderen.
schilderen. Zo
Zo tussen
andere
door... het
het klinkt
klinkt ongeloofongeloofandere werk door...
lijk !r
In
BroederMax
Max
In september 1949 werd Broeder
als
leraar Nederlands
Nederlands en
en Frans(!)
Frans(!) overoverals leraar
g'eplaatst
Tessenderlo, dat nog
nog
geplaatst naar Tessenderlo,
niet van
van de zware
zware oorlogsramp
oorlogsramp hersteld
hersteld
was.
ruïne was geen atelier
was. Tussen
Tussen de ruIne
voor
ter beschikking.
beschikking. In
In december
december
voor hem ter
stierf
zijn vader.
vader. De
De Limburgse
Limburgse tijd
tijd
stierf zijn
begon
somber voor
voor Broeder
Broeder Max.
Max.En
En
began somber

toch
is zijn
zijn verblijf
verblijf te
teTessenderlo
Tessenderlo hem
hem
toch is
uiteindelijk dierbaar
dierbaar en
en zijn
zijn Limburgse
Limburgse
periode een
een vruchtbare
vruchtbare en
en gelukkige
.gelukkige
tijd
geworden. Omstreeks
Omstreeks Pasen
Pasen 1950
1950
tijd geworden.
kreeg
BroederMax
Maxeen
eenatelier
atelierter
ter
kreeg Broeder
beschikking.
mensen van
van Looi waren
waren
beschikking. De mensen
toen
al vrienden.
vrienden. Een
Een jaar
jaar van
van driftige
driftige
toen al
schepping'sroes
scheppingsroes volgde, waarop helaas
de
domper werd
werd gezet,
gezet, omdat
omdat Broeder
Broeder
de domper
Max
buiten zijn
zijn lesrooster
lesrooster nog
nog de
de
Max buiten
leiding
internaat kreeg
kreeg en nadien
nadien
leiding van
van het internaat
de opdracht om
om de
de film
film 'Helpende
'Helpende
Handen'
realiseren. Indien
Indien er toen
toen
Handen' te realiseren.
weinig
tijd voor
voorschilderen
schilderen overbleef,
overbleef,
weinig tijd
dan
het werk
werk met
met camera
camera toch ook
dan heeft het
een goede
goede invloed
invloedop
op zijn
zijnceuvre
CBuvre gehad.
.gehad.
Want onmiddellijk nadat
nadat Broeder
BroederMax
Max
opnieuw
ook de schepschepopnieuw tijd
tijd kreeg, brak ook
pingsdrift
los. In
In 1963
1963 kwam
kwam de
de
pingsdrift weer los.
verwachte
break-down. Gedwongen
Gedwongen rust
rust
verwachte break-down.
en
een herstelreis
herstelreis naar
naar Italie.
Italië. Bij
Bijzijn
zijn
en een
terugkeer
hij ontslagen
ontslagen van
van iedere
iedere
terugkeer werd hij
leeropdracht
en sindsdien
sindsdien kan
kan hij
hij ten
ten
Ieeropdracht en
volle
wat hij
hij in
inzijn
zijndiepste
diepste wezen
wezen
voile zijn wat
altijd geweest
geweest is
is:: een
een rasartiest,
rasartiest, een
een
kunstenaar bij Gods
Gods genade.
genade.
Nog
jaren Broeder
BroederMax.
Max.Tot
Totuw
uwen
Nog vele
vele jaren
en
ons
genoegen!
A.
A. D.
ons genoegen !

Pieter Meerseman
Meerseman
80
Op
Klaasdag 1969
1969 is
is Pieter
Pieter Meerseman
Meerseman
Op Klaasdag
80 jaar geworden.
geworden. Als
Als zoon
zoon van
van 'oppermeester' Meerseman
Meerseman uit
uit Lendelede,
Lendelede,
die later
later inspecteur
inspecteur van
van het
het Lager
Lager OnderOnderwijs werd te
te Diksmuide
Diksmulde en
en Roeselare,
Roeselare,
voelde Pieter zich
zich op
op zijn
zijn beurt
beurt geroepen
tot
een loopbaan
loopbaan in
in het
hetonderwijs.
onderwijs.
tot een
Hij
te Gent
Gent het
hetexamen
examen van
van regent
regent
Hij zou te
afleggen, toen
toen de
deeerste
eerstewereldoorlog
wereldoorlog
uitbrak
brancardier Meerseman
Meerseman naar
uitbrak en brancardier
de vuurlinie gestuurd
gestuurd werd. Hij
Hij werd
werd
er soldaat-dichter.
soldaat-dichter. Het
Het frontblad
frontblad 'De
'De
Stem uit België' richtte
letterkundige
richtte een Ietterkundige
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prijskamp
alle soldaten,
soldaten,
prijskamp in,
in, waaraan
waaraan alle
die aan het
het front
front waren ingezet,
ingezet, mochten
mochten
deelnemen.
Meerseman waagde
waagde
deelnemen. Pieter Meerseman
zijn kans, evenals Filip de Pillecijn
Pillecijn en
en
anderen, en stuurde enkele gedichten
gedichten in.
in.
anderen,
Hij werd laureaat
laureaat en kreeg
kreeg meteen
meteen het
het
aanbod
regelmatig mee
werken.
aanbod regelmatig
mee te werken.
In tientallen
tientallen verzen tekende hij
hij het
het leven
leven
aan het front,
front, maar
maar weinigen
weinigen wisten
wisten
de dichter
dichter Pieter
Pleter Meerseman
Meerseman was,
was,
dat de
schreef onder
onder de
de schuilnaam
schuilnaam
want hij schreef
Pieter
Moerlande (hij
in het
het
Pieter Van
Van Moerlande
(hij was
was in
Moerenland
ingekwartierd).
Moerenland ingekwartierd).
In 1918
1918 behaalde
behaalde hij het
het diploma
diploma van
van
regent
de Germaanse
Germaanse talen
talen voor
voor de
de
regent in
in de
middenjury
daarop in
in
middenjury te
te Gent en werd daarop
Malonne
benoemd. De
De frontfrontMalonne (Namen) benoemd.
jaren hadden
hadden hem
hem echter
echter weinig
weinig goed
goed
jaren
gedaan en
raadde hem
hem aan
aan
gedaan
en de dokter raadde
enkele jaren
jaren een
een droog,
droog" warm
warm klimaat
klimaat
enkele
op te zoeken.
zoeken.
hun geluk
geluk
Familieleden
Familieleden van
van hem zouden hun
beproeven
waarzij
zijeen
een
beproeven in
in Bourgogne,
Bourgogne, waar
hoeve
kochten. Veel
Vlamingen emiemihoeve kochten.
Veel Vlamingen
greerden, weini.gen
taal
greerden,
weinigen waren
waren de Franse taal
machtig.
Pieter Meerseman koppelde
koppelde
machtig. Pieter
een gezondheidskuur
gezondheidskuur aan
nuttig dienstdienstaan nuttig
betoon:
hij
trok
mee
de
g'rens
over
en
betoon : hij trok mee
grens over en
stond
talrijke vrienden
vrienden en
en kennissen
kennissen
stond talrijke
bij
ter gelegenheid
gelegenheid van
van allerlei
allerlei onderonderbij ter
handelingen
handelingen en
en besprekingen.
besprekingen. Hij was
intussen
een landbouwerslandbouwersintussen gehuwd
gehuwd met een
dochter uit zijn geboortedorp Lendelede
en samen
samen baatten
baatten zij een
een hoeve
hoeve uit.
uit.
De regent was boer
boer geword'en...
geworden ...
Zes
jaar bleef
bleef Pieter
Pieter Meerseman
Meerseman in
in
Zes jaar
Bourgogne.
Evenlang werkte
werkte hij
hijmede
mede
Bourgogne. Evenlang
aan
'De Stem
Stem uit
uit het
het Vaderland',
Vaderland', een
een
aan 'De
heimatblad, uitgegeven
uitgegeven
veelgelezen heimatblad,
door de Belgische
BelgischeBoerenbond
Boerenbond
Parijs.
te te
Parijs.
Hij
publiceerde onder de
de schuilnaam
schuilnaam
Hij publiceerde
Pieter
Boeren
enzijn
zijngedichten
gedichtenover
over
Pieter De
De Boer
de Vlaamse landbouwers
landbouwers in
in Frankrijk
vonden
g,root Iezersaantal,
lezersaantal, dat zij
zij
vonden een
een zó
z6 groot
gebundeld werden
titel
gebundeld
werden onder
onder de titel
'Vlaamsch Koren
Fransche Voren".
Voren".
'Vlaamsch
Koren uit Fransche
In Bourgogne
Bourgogneherwon
herwonPieter
PieterMeerseman
Meerseman
lichamelijke gezondheid.
gezondheid. Op zijn
zijn
zijn lichamelijke
eerste
Malonne
eerste verzoek
verzoek werd
werd hij
hij te Malonne
.

opnieuw
aangesteld en hij
hij
opnieuw als
als regent
regent aangesteld
bleef er tot
tot 1935.
1935.
In
jaar bezocht
bezocht hij
hij —
- naar
naar jaarlijkse
jaarlijkse
In dit jaar
traditie
deken Vroman
Vroman te
te Menen,
Menen,
traditie -— deken
die onderpastoor
onderpastoor te
was
te Lendelede was
geweest
vriend van
van de
de familie
familie
geweest en
en een
een vriend
Meerseman.
vond dat
dat
Meerseman. Deken
Deken Vroman
Vroman vond
Pieter
streek moest
moest
Pieter Meerseman
Meerseman in
in eigen streek
komen
zonder
komen lesgeven,
lesgeven, telefoneerde
telefoneerde zonder
commentaar
Deken
commentaar af
of te
te wachten
wachten naar Deken
Desagher
stelde Pieter
Pieter
Desagher te
te Roeselare
Roeselare en
en stelde
Meerseman
de
Meersemanvoor
voorals
als leraar
leraar aan
aan de
nieuw
te richten
richten Vrije
Vrije Middelbare
Middelbare
nieuw op
op te
School
Klarenstraat te
te
School aan
aan de Arme Klarenstraat
Roeselare.
de RoRoRoeselare. Zo
Zo kwam
kwam Pieter
Pieter naar de
denbachstede.
direcdenbachstede. In
In afwachting dat directeur
Co elarriveerde,
arriveerde, bouwde
bouwdehij
hijde
de
teur Coel
nieuwe
er
nieuwe onderwijsinstelling
onderwijsinstelling uit
uit en
en bleef er
nadien
hij
nadien als
als regent
regent tot
tot 1948,
1948, jaar dat hij
directeur Coel
Coelopvolgde.
opvolgde.
Zijn
uurrooster vulde
met het
het
Zijn uurrooster
vulde hij
hij zelf aan met
samenstellen
de
samenstellen van
van leerboeken
leerboeken over de
Franse
alle colleges
colleges
Franse taal,
taal, die
die weldra
weldra in alle
van
bisdom werden
gebruikt. Sedert
Sedert
van het bisdom
werden gebruikt.
1956
rust ...
1956 is
is directeur
directeur Meerseman
Meerseman met rust...
Wij
schreven het
MeerseWij schreven
het reeds:
reeds: Pieter Meerseman
jong gebleven.
gebleven. Enkele
Enkele maanden
maanden
man is jong
geleden
publiceerde hij
een
geleden nog
nog publiceerde
hij een
bundel
'Kinderparadijs' .
bundel kindergedichten
kindergedichten:: 'Kinderparadijs'.
Zijn liefde
liefde voor
jonge
voor kinderen
kinderen en het jonge
leven
Meerseman o.m.
o.m.
leven heeft
heeft Pieter Meerseman
gedemonstreerd
vroegere bundel
bundel
gedemonstreerd in
in een
een vroegere
'Kinderland',
twee herdrukken
herdrukken
'Kinderland', die
die twee
kende,
geïllustreerde almanakken
almanakken
kende, en
en in geillustreerde
over
Schoon Kindeke'
Kindeke' en ''Hoe
't
over "t
"t Schoon
Hoe 't
Kindeke
bezocht', uituitKindeke Jezus
Jezus Vlaanderen
Vlaanderen bezocht',
gegeven
schreef
gegeven bij
bij Lannoo.
Lannoo. In 1940 schreef
hij
verzameling oorlogsgedichten
oorlogsgedichten
hij een verzameling
onder
titel 'Ond'er
'Onder den Helm',
Helm', bundel
bundel
onder de titel
die
echter nooit
handel werd
werd
die echter
nooit in
in de handel
gebracht.
overigens de
gebracht. Ontelbaar
Ontelbaar zijn
zijn overigens
feestgedichten,
en
feestgedichten, gele.genheidsverzen
gelegenheidsverzen en
cantaten,
cantaten, die
die Pieter Meerseman neerpende.
de Roeselaarse
Roeselaarse
pende. Zóveel
Z6veel zijn
zijn er, dat de
volksmond
vendel
volksmond oordeelde:
oordeelde : "Als
„Als het vendel
uitsteekt
Pieter
uitsteekt te
te Roeselare,
Roeselare, dan schreef Pieter
Meerseman'·'...
Walter De Taeye
Meerseman"...

Monteyne-Minnebo
Metaalsculptuur
naar wereldtentoonstelling 1970 te Osaka
Osaka
Tijdens
laatste jaren
jaren hebben
hebben de
de
Tijdens de
de laatste
twee
Westvlamingen Hubert
Hubert Minnebo
Minnebo
twee Westvlamingen
en
Roland Monteyne
Monteyne een
een aparte
aparte plaats
plaats
en Roland
veroverd
onze kunstwereld.
kunstwereld. Zowel
Zowel
veroverd in
in onze
individueel
beiden vertegenvertegenindividueel (ze
(ze waren beiden
woordigd
laatste Blennale
Biënnalevoor
voor
woordigd op
op de laatste
beeldhouwkunst in
in het Antwerpse Middelheimpark)
samenwerking -— ze
ze
heimpark) als
als in samenwerking
hebben
gezamenlijk atelier
het
hebben een
een gezamenlijk
atelier in het
oud
oud Sashuis
Sashuis te
te Herdersem bij
bij Aalst -—
deden
zich opmerken
opmerken door
door hun
hun artisartisdeden ze zich
tieke activiteit, die hoofdzakelijk
hoofdzakelijk metaalmetaalsculptuur
metaalreliëf insluit
insluit en
en
sculptuur en
en metaalrellef
vaak
richting van
van de
dearchitecturale
architecturale
vaak de richting
integratie uitgaat.
Het
ook niet
niet te
te verwonderen
verwonderen
Het is dan ook
dat het atelier
atelier Monteyne-Minnebo
Monteyne-Minnebo werd
werd
aang,ezocht
grote metaalsculpmetaalsculpaangezocht om een grote
tuur
stand
tuur te ontwerpen, dienend voor de stand
van
de Belgische
Belgischenon-ferro-metalen
non-ferro-metalen
van de
op
komende wereldtentoonstelling
wereldtentoonstelling te
te
op de komende
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Osaka in Japan.
Na overleg kregen Minnebo en Monteyne
een maand tijd om een oplossing te
vinden voor het artistieke en tevens
voor het technische probleem. Dit laatste
was immers van uitzonderlijk belang,
vermits het .g ing om een combinatie
met behulp van verschillende metalen.
Eens de maand voorbij, geraakt.e men
akkoord over de vooropgestelde oplossing en over de conceptie, door Minnebo
en Monteyne gehuldigd. Ze ontwierpen
een metaalsculptuur, die zeven meter
hoog zou worden en zou aangepast zijn
aan de binnenstructuur van het paviljoen,
voornameijk op de boogvorm gebaseerd en van enkele vertikale dominanten voorzien.
De sculptuur van Monteyne-Minnebo
wordt geconstrueerd rond een as, zodanig dat de zwaarste gedeelten zich van
binnen en de lichtste gedeelten zich
aan de uiteinden bevinden. Optisch
gezien wil dat zeggen, dat de koperen
elementen in het midden zitten en de
witte aluminium elementen - die het
meeste licht vragen - aan de uiteinden.
Aan het optisch effect wer~ speciale
aandacht besteed. Rondom de sculptuur
zal een reeks 'laserapparaten' opgesteld
worden, met het doel de sculptuur
door lichttrillingen te laten overspelen.
Bovendien mag niet vergeten worden dat
- met het oog op het transport de sculptuur van het duo MonteyneMinnebo uit elkaar moet kunnen genomen
worden. In elk geval betreft het hier
een uitzonderlijke opdracht, waarmee
de beide jonge beeldhouwers eens heel
speciaal gelukgewenst mogen worden.
Jan D'Haese

In memoriam

Jef Moons
Geboren te Kalfort in het jaar 1920,
groeide Jef Moons op tot een intelli.gente
478
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en gevoelige jongeling, die schilder
werd én onderwijzer. Hij is een produkt
van onze beschaving en dankt wellicht
daaraan zijn volwassen persoonlijkheid,
die, spijt de enggeestigheid van de
kleinburgerlijke maatschappij waarin
wij nog altijd leven, de overtuiging en de
kracht opbracht om de heersende
'taboes' te doorbreken, ten einde innerlijk
vrij en onafhankelijk het leven te confronteren. Deze doorbraak op menselijk
niveau bracht uiteindelijk ook de doorbraak op artistiek vlak: zijn werk der
laatste jaren is 'persoonlijk', in de
absolute zin. Dit persoonlijk karakter is
.g een toevalligheid, het is niet het gevolg
van toevallige stemmingen, noch allerminst van invloeden van andere schilders. Het is nog te vroeg om de grote
waarde van zijn werk te bepalen,
maar zeker is dat hij nu reeds een aparte
plaats inneemt in de hedendaagse
Vlaamse schilderkunst, door zijn eigen
thematiek, zijn mede-evolueren met het
tijdsgebeuren.
In zijn werk kunnen wij meerdere
perioden terugvinden, die er alle op
wijzen dat hij het leven in al zijn aspecten
van dichtbij volgde en er zijn weinig
kunstschilders en kunstenaars, die zo

eerlijk en direct hun eigen innerlijk leven
hebben uitgebeeld in hun werken. Zijn
ei.gen leven en dat van ieder van ons.
Het werk van Jet Moons is universeel.
In de beginperiode, rond de jaren 1940,
waren het vooral taferelen uit het boerenleven en van het kerstgebeuren, die
hij op een diep-menselijke wijze weergaf.
Schilderen was voor hem een noodzaak
voor de uitdrukking van zijn Intens
gevoelsleven. Als diepzinnig kunstenaar
onderging hij de confrontatie van de
zoekende hulpeloze wereld met de snelle
vooruitgang van wetenschap en techniek. De overgangen volgde hij op de
voet en .gaf alzo gestalte aan de tienerportretten, bracht in kleur en vorm de
mens tot uitdrukking in al zijn kleinheid
en nietigheid en meer nog de zielsproblemen, die ieder wezen en hemzelf
zo zwaar aangegrepen hebben. Met deze
van tragiek gevulde hallucinante motieven sluit een rijk en zeer edel kunstenaarsleven, een leven wars van alle
goedkope toegevingen en gemakkelijk
verworven roem. Het overlijden, in maart
laatsleden, van deze Kalfortse kunstschilder en voorzitter van de kunstkring
'Het Vierkant', trof de hele Klein-Brabantae kunstwereld, waarvan hij de
aureool was.
Kunstkring 'Het Vierkant'

Paul Noldus
80
Ei.genaardlg is het feit dat we in ZuidLimburg, speciaal dan het Tongerse
Haspengouw, dat zo 'n weelderig landschap is, zo weinig picturale kunstenaars
bezitten.
Eén man, Paul Noldus, heeft echter dit
landschap in zijn picturale greep. Zijn
artistieke loopbaan werd beïnvloed door
zijn verplaatsingsmogelijkheden. Vóór
de jaren '50 reed Paul per fiets, gewapend met borstel en doek, door de
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streek
tussen Tongeren
en het
het naburig
naburig
streek tussen
Tongeren en
Diepenbeek
die tijd
tijd
Diepenbeekmet
metzijn
zijn heide.
heide. Uit
Uit die
dateren
dan
ook
zijn
doeken
met
een
dateren dan ook zijn
met een
meer heemkundige
was
heemkundige inslag.
inslag. Zijn
Zijn palet was
romantisch
lief,
maar
absoluut
niet
romantisch lief, maar absoluut
flauw.
intieme rust
rust van
van
flauw. Het
Het ademde
ademde de
de intieme
het
landelijke. Deze
doeken werden
werden
het landelijke.
Deze doeken
.gretig
Luikse verzameverzamegretig aangekocht
aangekocht door Luikse
laars.
laars.
Nadien
in zijn
zijn
Nadien kwam
kwam 't't moderne
moderne transport in
leven,
schilder
leven, en
en per
per auto
auto reed
reed de schilder
dieper
Ardieper 't't land
land in
in :: de
de Voerstreek,
Voerstreek, de Ardennen,
Kempen, de
de haven.
haven.
dennen, de
de Noorder
Noorder Kempen,
Terzelfder
tenTerzelfder tijd
tijd bezocht
bezocht hij
hij de vele tentoonstellingen
Dit
toonstellingenin
in het
het Vlaamse
Vlaamse land. Dit
contact
contact met
met kunstenaars
kunstenaars en
en andere
streken
streken bracht
bracht een
een diepgaande verandering
te
weeg
werd
dering te weeg :: het landschap werd
breed
breed en
en stevig
stevig opgezet,
opgezet, 't
't vette,
vette, weelderige
derige Haspengouw
Haspengouw kwam
kwam in
in breed
uitgestreken
opdoemen,
uitgestreken kleurenvlakken
kleurenvlakken opdoemen,
sterk
sterk omlijnd,
omlijnd, met
met donkere
donkere afbakening.
In
hele gamma
gamma
In deze
deze periode
periode ziet
ziet dan
dan een hele
van
meteen van
van
van werken
werken het
het licht,
licht, dat meteen
Paul
naam;
Paul een
een schilder
schilder maakte
maakte met naam;
jammer
kunstenaar
jammer dat
dat de
de bescheiden
bescheiden kunstenaar
nooit
hield,
nooit een
een zelfstandige
zelfstandige expositie hield,
wat
heeft.
wat zijn
zijn faam
faam zeer
zeer geremd heeft.
Naast
stilNaast 't't landschap
landschaptraden
traden ook
ook de
de stil-

levens aan,
sobere en afgeafgelevens
aan, met
met zeer sobere
wogen kleuren,
kleuren, maar
maar steeds
steeds sterk
sterk gegewogen
borsteld. Eventjes
Eventjes bestudeerde Noldus
Noldus
borsteld.
figuur, moederschap,
moederschap, kinderen
kinderen en
en
de figuur,
echte doordoorenkele zelfportretten, maar echte
hebben we niet
niet gegebraak op dat gebied hebben
kend.
De kunstenaar
kunstenaar wil
wil geen
geen problemen
problemen zien
zien
De
mensenleven; de natuur
natuur alleen
alleen
in een mensenleven;
hem ruimschoots
ruimschoots levensvreugde.
levensvreugde.
biedt hem
In
deze 'auto
'auto periode'
periode' heeft
heeft Noldus
Noldus
In deze
deelgenomen aan
gez.amenlijke
deelgenomen
aan vele gezamenlijke
tentoonstellingen.
tentoonstellingen.
Nadien
en metmetNadien verkocht
verkocht Paul
Paul zijn auto en
een
de derde
derde periode
periode van
van
een zitten we in de
zijn
leven. De
De periode
periode der
der bezinning
bezinning —
zijn leven.
de uitbundigheid
uitbundigheid heeft
heeft plaats gemaakt
voor
spontane, niet
niet bereberevoor diepte
diepte -— zijn spontane,
deneerde,
van leven
leven overvloeiende
overvloeiende kunst
kunst
deneerde, van
helt
abstrachelt meer over
over naar een zekere abstractie,
bezonnen kleur,
kleur, sterk afgea.fgetie, naar bezonnen
wogen
compositie, maar
wogen compositie,
maar steeds verrassend
rassend in
in opzet.
opzet. Sprekend
Sprekend met de
schilder,
zijn visie
visie
schilder, voelt
voelt men
men aan
aan dat
dat hij zijn
en
aanvoelen niet gemakkelijk onder
onder
en aanvoelen
woorden
hem
woorden kan
kan brengen,
brengen, maar geef hem
'borstel
hand en
u komt
komt
'borstelen
en palet'
palet' in
in de
de hand
en u
onder
direct aanonder de
de indruk
indruk van
van zijn
zijn direct
sprekende
sprekende lyriek.
De
provinciestad Tongeren
heeft
De kleine provinciestad
Tongeren heeft
in
misschien nooit volvolin het verleden misschien
doende
'een schilder'
schilder'
doende beseft
beseft dat
dat het 'een
binnen
op
binnen zijn
zijn oude
oude wallen
wallen had
had -— op
Pliniuswal,
algemene
Pliniuswal,19.
19. Is
Is er
er gemis aan algemene
culturele
men
culturele waardering
waardering en
en loopt men
alleen
met vondsten
vondsten tut
uit vervlogen
vervlogen
alleen op met
eeuwen,
eeuwen, samengebracht
samengebracht in
in het
het Gallo
Romeins
te
Romeins Museum?
Museum ?Vergeet
Vergeet men
men niet
niet te
zeer
hedendaagse mensen,
zeer de hedendaagse
mensen, die
die de
oude
doen?
oude stad
stad ook
ook nu
nu nog
nog eer
eer aan
aan doen
? In
elk
verheugd vriend
Paul
elk geval
geval zijn
zijn we verheugd
vriend Paul
deze
mogen
deze hulde
hulde hier
pier in
in 'Vlaanderen' te mogen
brengen.
brengen.
Ad
Ad multos
multos annos !

Drs. Jet
Jef Notermans
Drs.
Juliana-Boudewijnprijs
Juliana-Boudewijnprijs
Het dubbel
Het
dubbel aspect
aspect van
van de
de belangrijkste
belangrijkste
verdiensten van
van Drs.
Drs. Jef Notermans
verdiensten
Notermans kan
kan
geconcretiseerd worden
worden door
door de motigeconcretiseerd
motivering van
van zijn
zijn bekroning
bekroning met de Julianavering
Boudewijnprijs 1967-1968
1967-1968:: omdat
omdat hij
hij
door zijn
zijn veelvuldige
activiteiten bijgedoor
veelvuldige activiteiten
dragen heeft
heeft tot
tot de versteviging
van de
dragen
versteviging van
vriendschapsbanden tussen
tussen België
Belgic en
vriendschapsbanden
en
Nederland.
Nederland.
Zijn meer
op het
Zijn
meer dan
dan 300 publicaties,
publicaties, op
het
geschiedkundig en
en wetenschappelijk,
geschiedkundig
evenals op
op het
het literair
literair en
en cultureelevenals
historisch gebied,
gebied, hebben
hebben hem,
hem, in
in beide
historisch
landen, vooral
vooral in
in de
de beide Limburgen,
landen,
Limburgen,
een ereplaats in
in de literatuurgeschiedenis
Iiteratuurgeschiedenis
een
verzekerd.
verzekerd.
De bijzondere
bijzondere aandacht
aandacht van
van Drs.
Drs. Jef
De
Notermans,die
die gedurende
gedurende vijftig
vijftig jaar
Notermans,
(1917-1967)werkzaam
werkzaamgeweest
geweest is
is in
in het
(1917-1967)
lager, middelbaar
middelbaar en
en hoger
lager,
hoger onderwijs,
onderwijs,
zowel in
in Nederland
Nederland als
als op
op Java,
Java, ging
zowel
vanzelfsprekendnaar
naar de
de studie
studie van
van de
vanzelfsprekend
Middeleeuwseliteratuur
literatuuren
en de
de yolksMiddeleeuwse
volkskunde, eveneens
eveneens naar
naar problemen
problemen van
kunde,
van
opvoeding, onderwijs
onderwijs en
en dialektologie.
opvoeding,
In tientallen
tientallen Nederlandse
Nederlandse en
en buitenIn
buitenlandse tijdschriften
tijdschriften verschenen
verschenen talrijke
landse
nog ongebundelde
ongebundeldebijdragen.
bijdragen. Dit
Dit geldt
geldt
nog
vooral voor
voor zijn
zijn geschriften
geschriften over
over Maasvooral
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tricht in 1928
1928 af,
af, ik
ik tel
tel er
er een
een veertigtal,
veertigtal,
tricht
insgelijks historieliederen
historieliederen
waaronder insgelijks
en hymnen.
hymnen. Om
ons tot
tot zijn
zijn twee
twee
en
Om ons
belangrijkste
studie-objecten te
beperbelangrijkste studie-objecten
te beperken
verwijs ik
ik naar
naar Hendrik
Hendrik van
van Veldeke
Veldeke
ken verwijs
Sint-Servaas.
en Sint-Servaas.
Onder zijn
zijn vele
vele uitvoerige
uitvoerige werken, gewijd
aan zijn
zijn lievelingsdichter,
lievelingsdichter, vermeld
vermeld ik
ik
slechts
eerste, anno
anno 1928,
1928, 'Heynrijk
'Heynrijk
slechts zijn eerste,
van Veldeken,
Veldeken, z'n tijd,
tijd, leven
leven en
en werk'
werk'
van
en de
de bibliofiele
bibliofiele uitgave
uitgave 'De
'De Mosaanse
Mosaanse
minnezanger Henric van Veldeke', ververin 1958,
1958, bij
bij zijn
zijn zestigste
zestigste ververschenen in
jaring.
Zijn tientallen
tientallen studies,
studies, over
over leven,
leven, werk
werk
tijd van
van deze
deze eerste
eerste Dietse
Dietse zanger,
zanger,
en tijd
zullen
een bekroning
bekroning krijgen
krijgen in zijn
zijn
zullen een
persklare breedvoerige
breedvoerige publicatie
publicatie "Drie
'Drie
Veldekestudie'.
eeuwen Veldekestudie'.
Niet alleen
alleen werd
werd van
van deze
deze VeldekeVeldekekenner bij uitstek
uitstek gezegd
gezegd dat
dat hij
hij met
met
Hendrik van Veldeke naar
naar bed
bed gaat,
gaat,
doch men
men voegt
voegt er
er onmiddellijk
onmiddellijk aantoe,
aan toe,
dat hij
hij opstaat
opstaat met
met Sint-Servaas.
Sint-Servaas. NoterNotermans'
over deze
deze grote
grote bisbismans' bijdragen over
schop van Tongeren
Tongeren en
en Maastricht
Maastricht zijn
zijn
evenmin
benadering te
te schatten,
schatten,
evenmin bij benadering
vanaf zijn eerste
eerste werk
werk 'De
'De wondere
wondere
vanaf
legenden van
van Sint-Servaas'
Sint-Servaas' (1930)
(1930) tot
tot
'Cultas,
Vitaen
enLegende
Legendevan
vanSint-SerSint-Ser'Cultas, Vita
vaas' (1968)
(1968) en
en de
de zo
zo pas
pasverschenen
verschenen
vaas'
druk van
van 'Sint-Servaas
'Sint-Servaas -- Stadspatroon
Stadspatroon
3e druk
van Maastricht'.
Maastricht'.
nog niet
niet overtuigd
overtui,gd mocht
mocht zijn
zijn dat
dat
Wie nog
'Drs. Jef Notermans
Notermans een
een markante
markante perpersoonlijkheid is', raadplege
raadplege de
de lijst
lijst van
van
zijn publicaties
publicaties (1922-1963)
(1922-1963) door Mr.
Mr. Drs.
Drs.
H. H. E. Wouters in 1963 in het Iicht
licht gegegeven.
Het 'Liber
'Liber Amicorum',
Amicorum', hem
hem in
in
geven. Het
1964 ter gelegenheid
gelegenheid van
van zijn
zijn vijfenvijfenzestigste verjaardag
verjaardag aangeboden,
aangeboden, bebezestigste
licht enige
enige van
van de
deveelvuldige
veelvuldige facetten
facetten
vriend, de
de mens,
mens, de leraar,
leraar, de
de
van de vriend,
journalist, de geleerde,
geleerde, de
de heraut
heraut en
en
journalist,
pionier Jef
Jef Notermans.
Notermans.
Persoonlijk
ik het
het voorrecht
voorrecht hierin
hierin
Persoonlijk heb
heb ik
vooruit te lopen op
op zijn
zijn bekroning
bekroning met
met
vooruit
Juliana-Boudewijnprijs en
ende
deaanaande Juliana-Boudewijnprijs
dacht te vestigen
vestigen op
op het
het tweede
tweede aspect
aspect
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van zijn veelvuldige
veelvuldige activiteiten,
activiteiten, nl.
nl. zijn
onverdroten
inspanningen om sedert
sedert
onverdroten inspanningen
1926-1928,
Bene1926-1928, in
in het
het kader van de BeneIim-actie,
Belgisch-en
enNederlandsNederlandslim-actie, in BelgischLimburg,
gunstig klimaat
klimaat te
te schepschepLimburg, een
een gunstig
pen
voor de
de veel
veel later
later verwezenlijkte
verwezenlijkte
pen voor
Benelux-idee.
Benelux-idee.
Wat Ernest Claes
Claesvan
vanzijn
zijnvriend
vriendJef
Jef
Notermans
heeft
getuigd,
geldt
vooral
Notermans
getuigd, geldt vooral
voor
de Limburgse
Limburgse schrijvers,
schrijvers, van
van wier
wier
voor de
vereniging.
der stichters
stichters en sedert
sedert
vereniging hij een der
jaren bestuurslid
bestuurslid is
is:: dat hij
hij nooit
nooit nanagelaten
in zijn
zijn taal
taal en
enletterkundig
letterkundig
gelaten heeft in
onderwijs
aan de
de Vlaamse
Vlaamse
onderwijs en
en werk, aan
schrijvers
te laten
laten wedervaren.
wedervaren.
schrijvers recht te
Dat
weten we. Het
Het getuigt
getuigt voor
voor zijn
zijn
Dat weten
brede
geest, zijn klaar
klaar inzicht
inzicht in de
de
brede geest,
literatuur en zijn liefde
liefde voor
voor zijn
zijn Vlaamse
Vlaamse
broedervolk/
broedervolk.'
Ook
daarom past het
het dat
dat het
het Christelijk
Christelijk
Ook daarom
Vlaams Kunstenaarsverbond,
Kunstenaarsverbond, waarvan
waarvan
Jef Notermans
Noterrnans lid
lid is,
is, in
in zijn
z.ijntijdschrift,
tijdschrift,
deze grote vriend
vriend en
en vereerder
vereerder van
van
'Vlaanderen' met de
de dichter
dichter Pierre
Pierre Kemp
Kemp
feliciteert
dat, met
met hem
hem
feliciteert en dat,
'Ik eindig
eindig met
met mijn
mijn wens
wens::
nog vele,
nog
vele, goede jaren
jaren !'"
Jozef Droogmans
Droogmans

Ons Dorado
200
maal
200 maal
Met genoegen
genoegen aanvaardde
aanvaardde ik enkele
enkele
beschouwing·en
'Ons
beschouwingen te
te wijden
wijden aan 'Ons
Dorado'
het raam
raam van
van de
de tweehontweehonDorado' in het
derdste
uitvoering op
op 99 februari
februari 1969.
1969.
derdste uitvoering
Samen met degenen
degenen die,
die, vanaf
vanaf het
het ontontstaan,
boeiende en
en veelzijdige
veelzijdige ontontstaan, de boeiende
plooiing
deze jeugdgroep
jeugdgroep van
van nabij
nabij
plooiing van
van deze
hebben
meebeleefd, heb ik
Ik
hebben gevolgd
gevolgd en meebeleefd,
moeten
vaststellen dat eerst na
na jaren
jaren
moeten vaststellen
over
degelijkheid en
en de
de doeltreffenddoeltreffendover de degelijkheid
heid
nieuwe werkwijze
werkwijze kan
kan gegeheld van
van een nieuwe
oordeeld
worden.
oordeeld worden.
Door zijn kunstzinnigheid
kunstzinnigheid en zijn creacreatieve
expressie wist
wist Paul
Paul Hanoulle,
Hanoulle, als
als
tieve expressie

stichter
leider van
van de
de groep,
groep, de ontontstichter en !eider
vankelijke jeugd
jeugd tot
tot het
het echte
echte 'spelen,
'spelen,
zingen,
tot een
een oorspronkeoorspronkezingen, musiceren', tot
lijke,
frisse en beleefde
beleefde euritmie
euritmie op
op te
te
lijke, frisse
wekken.
benutte de
de kans
kans van
van de
wekken. Hij benutte
sprankelende
dialoog met
sprankelende dialoog
met de
de jeugd en
slaagde
in bij
bij velen
velen begrip
begrip te
slaagde er zo in
vinden.
Het zou
zou onjuist
onjuist en
enbeslist
beslist onvolledig
onvolledig
zijn
hier 'outer
louter de
degebruikte
gebruikte Orff-meOrff-mezijn hier
thode
middel tot
tot die
die veelzijdige
veelzijdige
thode als middel
activiteiten
mime, zang
zang en spel
spel te
te
activiteiten in mime,
noemen. Geestdriftig
Geestdriftig en
en realistisch
realistisch wordt
wordt
nu
vijftien jaar
jaarononderbroken
ononderbroken
nu bijna vijftien
gewerkt om te
te komen
komen tot
tot een
een kunstbekunstbeleving
het jeugdig
jeugdig. gemoed
gemoed aanaanleving die het
spreekt,
met
het
bewonderen.swaardig
spreekt, met het bewonderenswaardig
resultaat
Dorado, in
resultaat dat
dat Ons Dorado,
in heel
heel wat
landen,
een bijzondere
bijzondere waardering
waardering
landen, een
geniet.
Een uniek
uniek voorbeeld
voorbeeld in een
een
geniet. Een
zoekende wereld.
wereld.
De verwezenlijkingen van
van Ons Dorado,
bij
vernieuwende liturgische
liturgische bewebij de vernieuwende
ging
niet weg
weg te
te denken.
denken. Van
Van de
de
ging zijn
zijn niet
groepsactiviteiten
in gezinsverband
gezinsverband
groepsactiviteiten in
getuigen de geslaagde
geslaagde creatieve
creatieve namiddag'en,
ouders en kinderen
kinderen zich
dagen, waar ouders
geboeid
wisten in
in een
een spontaan
spontaan en,
en
geboeid wisten
speels-verrijkend samenzijn. Wie thans
spe ls-ver ijkendsamenzijn.Wiethans
de naam
naam Ons
Ons Dorado
Dorado noemt,
noemt, noemt
noemt
meteen
reeds talrijke
talrijke jeugdmuziekjeugdmuziekmeteen de reeds
scholen
die hun
hun doeltreffendheid
doeltr"'endheid en
en
scholen die
vormende
in stijgende
stijgende lijn
lijn
vormende waarden in
bewijzen.
Dorado blijft
blijft voor de
de
bewijzen. Ons Dorado
oudleden
louter een
een levendige
levendige herheroudleden niet !outer
innering
een leidend
leidend begrip,
begrip, een
innering maar een
blijvende
voor het leven.
leven. Stellen
Stellen
blijvende rijkdom voor
we niet
niet vast
vast dat
datconservatoria
conservatoria de eleelementen
creatief musiceren
musiceren in de
de
menten van
van het creatief
eerste klassen
klassen met
met succes
succes gingen
gingen toetoepassen?
passen ?
Sommigen
wellicht een verSommigen verlangen wellicht
dere opsomming
opsomming van
van realisaties,
realisaties, ververmelding
de laatste
laatste opnamen,
opnamen, een
een
melding van de
bespreking
de prachtige
prachtige Ons
Ons
bespreking van
van de
Dorado-kleurenfilm.
alleen
Dorado-kleurenfilm.Laat
Laatik
ik hier
hier alleen
het sprekende felt
feit vermelden
vermelden dat de
de
kunstgroep,
dan ooit met
met
kunstgroep, die
die zich meer dan
reden
'Goudland'
noemt,
dit
jaar
voor
reden
noemt,
voor
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ristisch van een vastberadenheid en een
bezetenheid. De kleurharmonie is volmaakt en laat ons het artistiek talent van
de tekenaar ,genotvol begrijpen. Is er
bij aanvang misschien een terughoudendheid, deze wijkt weidra bij de
werkelijke contactname voor een algehele belangstelling.
Beatrice Papeians de Morchoven werkt
hard door, vernietigt wat haar niet bevredigt en is halsstarig op weg om een
van onze bekwaamste vrouwelijke artiesten te worden.
Etienne Le Compte

een eminent publiek te Parijs mocht
optreden.
Uit dit korte relaas in het tijdschrift
'Vlaanderen' groeit, wie weet, een uitnodiging om volgend jaar het derde
lustrum van Ons Dorado mee te vieren.
Fernand Etienne

Beatrice Papeians
de Morchoven
Campoprijs en G.B. Art Gallery - Prijs
Kunstschilder Beatrice Papeians de
Morchoven werd geboren te Kortrijk in
1943. Zij deed haar studies aan het Hager
Sint-Lucasinstituut te Gent — afdeling
grafiek — en is nu lerares aan hetzelfde instituut. Zij woont ook thans te
Gent. Zij is laureate van de Campoprijs
1968, en ontving ook in 1968 de G.B.
Art Gallery - Prijs te Antwerpen. (Voorzitterschap van de jury werd waargenomen door M. Macken.) Beatrice Papeians
de Morchoven stelde tentoon in de
Galerij Ensor te Oostende (juli 1969) is
permanent vertegenwoordigd in kunstgalerij Artifex te Kortrijk en exposeerde
ook in 1969 in de Galerij Campo te
Antwerpen en Galerij Ror Volmar te
Parijs, zij nam verder deel aan het Salon
des Independants te Parijs en aan het
Salon de printemps d'Epinay.
Het werk van Beatrice Papeians de
Morchoven omvat meestal pasteltekeningen, eerder uitgevoerd op kleiner
formaat. De hoogte of breedte zijn dan
niet groter dan een handgreep.
Werpt deze bladschikking eerder een
licht op de aparte ingesteldheid van de
artieste ? De werken doen zeer fijngevoelig ,aan, zijn ook warm van kleur
en uitvoering en zijn op het eerste gezicht abstract gericht, althans volgens de
meesten.
Ook Beatrice Papeians de Morchoven
noemt haar werk abstract gericht, hoe-

In Memoriam

Pierre Pauwels
(Gent 18.8.1887 - Kortrijk 17.1.1969).

wel het door ons persoonlijk 'figuratief'
werd begrepen. Een naam werd mij
omwille van de geestelijke verwantschap
onmiddellijk voor de geest geroepen,
namelijk : Kokoschka. Is dit omwille van
de contrastrijke omlijningen van bepaalde kleurvlakken, de ritmiek van het
schrankend koloriet of het aanwenden
van eenzelfde zuiver oranje op turkoois
groen ?
Het werk biedt allerhande figuren te kijk.
Er is in de meeste tekeningen een aanwezig zijn van het menselijk gelaat. Een
mensenfiguur die in verschillende gedaanten in diverse werken, doch telkens
in een ander koloriet en sfeer weerkeert. lk herinner mij ridders te paard,
optisch van dichtbij of veraf weergegeven. Ze zijn er. Ze zijn gesuggereerd.
lk zie detailopnamen van steekspelen.
Misschien ontdekt ieder toeschouwer
in het werk van Beatrice Papeians de
Morchoven een andere wereld, een
andere myte ook. Elke pasteltekening
getuigt echter ook technisch en kolo-

Bij het herdenken van Pierre Pauwels,
eredirecteur van de Kon. Academie voow
Teken- en Schilderkunst van Kortrijk
die op 17-1-69 overleed, is het geen
welwillende overdrijving te schrijven
dat hij 80 jaar jong was gebleven. Weliswaar tastte hij sinds jaren naar zijn
hart en replikeerde op wie hem complimenteerde dat hij er fit uitzag, dat schijn
bedriegt en dat de motor versleten was,
maar terstond daarop vertelde hij enthousiast over een expositie, die hij
zopas bezocht te Parijs of in Amsterdam.
Nee, hij zat nog niet naast de kachel.
Hij is gestorven, boordevol leven.
Als zoon van Petrus Pauwels die sinds
1887 te Gent een bedrijf uitbaatte voor
kunstmeubelen en beeldhouwwerk
kilometers communiebanken werden
onder zijn ogen gescuipteerd — zag en
betastte hij, van kindsbeen af, toegepaste kunstwerken.
Na studies aan het Saint-Amand, waar hij
(teken des tijds) de Vlaamse Leeuw
leerde zingen met de volgende woorden : „Lion de ma patrie, nul ne te
domptera, Plutot que de te rendre, ton
front se brisera...", werd hij een der
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eerstingeschrevenen van de pas tot
dagschool uitgebreide Sint-Lucas te
Gent. Hij behaalde er in 1910 de grote
prijs Meubelkunst en in 1911 de eerste
prijs Beeldhouwkunst. Boezemvriend
van Broeder Alfred, had hij zijn leven
lang connectie met de Broeders van de
Christelijke Scholen. Van 1932 tot '52
was hij lesgever in meubelkunst aan het
Saint-Luc te Doornik en op het einde
van zijn leven luistervinkte hij nog in het
St.-Jozefsinstituut van dezelfde Broeders, dat paalt aan zijn Empirewoning
op het Plein, naar audio-visuele lessen
482

in vreemde talen. Gehuwd met Marguerite Croquison, vestigde hij zich in
1912 te Kortrijk. Tijdens de oorlog 14-18
verbleef hij in Engeland en in Frankrijk.
Hij werd gemobiliseerd als ontwerper
in een Constructie-atelier te Vitry-surSeine. In 1919 terug te Kortrijk, name hij
de antiekhandel Croquison over en vestigde zich op het Plein. in 1928 werd hij
lid van het Bestuurscomite van de Kortrijkse Academie en van 1946 tot 1955
was hij er de directeur van. Een directeur
voor wie het grote doelwit was de leerlingen technisch te onderleggen en een

verfijnder smaak mee te geven. Dit kon
hij omdat hij, door veel lectuur en door
letterlijke behandeling, een kenner was
uit de hand, die kon spreken 'a vue'.
De heer of dame met een kwestieus
voorwerp in de hand was slechts gerust
wanneer antiquair Pauwels zegde dat
het een echt stuk was en niet behoorde
tot eon 'stillekens-aan'-stijl. Ingevolge
zijn onderlegdheid was hij ook een gewaardeerd lid van de provinciale Commissie voor Schone Kunsten en van het
Provinciale comite van Kunstambachten en Kunstnijverheid in West-Vlaanderen. Daar ondervond men dat de
scherp, dus gevoelig ziende man diep
teleurgesteld kon zijn om zoveel blindheld bij de mensen. Met een Gents
sarcasme siffleerde hij op het pseudoschone van lantarens en wagenwielen,
die de geestelijke armoede van de materiele rijkdom langs de wegen etaleren.
Wanneer zijn oog beledigd was, kon hij
niet zwijgen. E6n verkeerde letter op
een uithangbord bracht hem uit zijn
humeur. De letter koesterde hij als zinsnedig ornament. Op het stuk van het
letterrafinement was hij een Anglofiel.
Pierre Pauwels was niet alleen een
erkend antiquair, hij was ook een kunstkenner met een nimmer aflatende curiositeit voor oude en voor jonge kunst.
Toegegeven dat hij moderne kunst met
een wantrouwig oog bekeek — oude
kunst bekeek hij ook wantrouwig
maar zijn nieuwsgierigheid leidde hem
niet alleen naar antiekbeurzen, maar
ook naar de retrospectieve van Picasso.
De gestrenge heer Pauwels, die zelf
getuigde dat nooit lets goed genoeg was,
bezat, voor wie hem kende, niet alleen
een gevoelig oog, maar meteen een gevoelig hart. Hij was een trouwhartig man
die niet vergat zieken te bezoeken. Uit
zijn klelne vinnige gestalte straalde
een wekroep om moed te scheppen.
Levend op basis van het verleden, had
hij open oog voor het nieuwe en zijn
doodsbeeldeke tekent hem tenvoeten uit:
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Pierre Pauwels - Antiquair, met daaropvolgend een tekst, gekozen uit de
Nieuwe Catechismus. Hilaire Gellynck

De Kempenaar

Flor Peeters
onze nieuwe eredeken.
Hij is als het ware aan het kerkorgel
geboren. Reeds vroeg werd hij de
begenadigde van de moesike techne; de
mensen van Tielen konden dat niet zo
geleerd zeggen. 'Florreken, zegden ze,
da weurdt nog ne muziekmeester'. Dat
wonderkind is nu 66 jaar en thans een
wereldvermaard concertorganist. Concertorganist was hij overigens reeds in
1923, na uitzonderlijk schitterende
studies aan het Lemmens-Instituut te
Mechelen. In ditzelfde jaar reeds werd
hij organist van St.-Rombouts en orgelleraar aan zijn eigen school. Later ging
hij nog ervaring opdoen bij Marcel
Dupre en Charles Tournemire te Parijs,
doch hij bleef zichzelf : onze Flor
Peeters. En zijn concertreizen begonnen.
Hij gaf tot hiertoe circa duizend recitals,
waarbij hij heel de beschaafde wereld
bezocht : Europa (Rusland inbegrepen),
de U.S.A. (zijn geliefkoosd terrein),
Canada, Zuid-Afrika, de Filippijnen. In
de Verenigde Staten geeft hij elk jaar
zijn 'Masterclasses' aan uitgelezen
orgelvirtuozen en thuis leidt hij talrijke
privestudenten op; ze komen uit alle
hoeken van de wereld. Doch als zoon
van de Tielense 'koster', blijft hij ook
de schoonste roeping van het orgel getrouw. Hij blijft organist van de Mechelse
St.-Rombouts, waar hij reeds onder
verscheidene kardinalen de goddelijke
diensten heeft opgeluisterd en er de
Gregoriaanse traditie in ere houdt.
Vreemd is het wel dat in eigen land de
roem van Flor Peeters als orgelvirtuoos
zijn grote gave als componist schijnt te

overschaduwen. Dit is niet het geval in
het buitenland. Meer dan 500 grote en
kleinere werken verschenen van zijn
hand. We onthouden er liever enkele
van : 2 symfonieen, geschreven in zijn
vertrouwde polytonale structuur; 2
concerto's, klassiek van vorm doch
modern van inhoud, 66n concerto voor
orgel en piano; verder koralen, geestelijke en profane koorwerken, kamermuziek, talrijke liederen, enz. En dit
alles vond gevestigde uitgevers in het
buitenland, waarbij de bekende 'Edition
Peters' te New York het leeuwenaandeel
voor zich opeiste. Over het verschijnen
van zijn Opus 100 hadden we het
onlangs nog in ons blad.
Ten slotte werd deze kunstenaar met zijn
rijke ondervinding als vanzelf muziekpedagoog. Waar hij 30 jaar orgelleraar
was in het Lemmens-Instiuut, 17 in het
conservatorium van Gent, 13 in dat van
Tilburg en 20 jaar zijn orgelklas met
Internationale allure te Antwerpen hooghield, kon het niet anders dan dat hij
ook tot directeur van het Antwerps
conservatorium werd aangesteld. Nog

bleef hij zijn orgelklas getrouw, en ook
zijn concerten. Inmiddels schreef hij zijn
drieledige orgelmethode (Ars Organi)
in vier talen, waarbij een vereenvoudigde
editie in het Engels. Van zijn hand verscheen de Anthologia over de 15de tot
18de eeuw. Hij gaf de Oud-Nederlandse
Meesters uit en nog wel in het Nederlands te Parijs. Men vergete niet zijn
methode voor Gregoriaanse begeleiding.
Op dit ogenblik leidt hij 'De Praestant',
tijdschrift voor orgelcultuur in de Nederlanden.
Bij zijn afscheid als directeur van het
Antwerps Conservatorium, gaf minister
Van Elslande hem een 'cadeau' : in de
Mechelse kathedraal mocht hij eindelijk,
met hulp van de staat, zijn eigen 'Meesterklas' oprichten. Wie mocht menen,
dat hij daarmee zijn verdere leven 'handen en voeten' vol zou hebben, is er
glad naast, want het jongste jaar gaf
hij in Engeland en Amerika nog... 62
recitals. Ja, als men van de moesike
bezeten is...
Jos Van Rooy

Armand Preud'homme
65
Armand Preud'homme werd geboren
te Peer, cp 21 februari 1904.
De muziek erfde hij van zijn vader, het
lied kreeg hij van Hullebroeck.
Als Hullebroeck te zijn in het lied, is
steeds zijn betrachting geweest. Maar
zelf is hij nooit een Hullebroeck geworden. Preud'homme heeft een ander
timbre, hij is als alle mensen daar in die
Noordhoek van Limburg, zacht, 'n tikje
weemoedig, gevoelig en rijk van gemoed,
een beetje als Jo Erens aan de overzijde van de Maas. Hullebroeck was dat
alles, maar meer vechter. Hullebroeck
en Preud'homme, ze zijn het leven lang
verbonden gebleven door de vriendschap
van twee fijngestemde mensen die als
kunstenaar in de ander het lied waar483
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reisschetsen, viug op papier gegooid,
elk in embryo reeds een gaps schilderij.
En, wat Daan nog kan... Wel, hij hanteert een vlotte pen met soepelheid van
taal, die velen hem zouden kunnen benijden. Hij waagt zich warempel aan
novellen... Ligt hier voor hem nog een
andere weg om zich te bevrijden ? 1k
vrees maar dat hij op dit gebied ook
veel te schuchter is, zoals hij in heel
zijn leven een stille man is.
Wij wensen hem fysieke kracht en
levensmoed; daaraan heeft zijn creatieve natuur behoefte om zich in schoonheid te veruitwendigen.
Jos Van Rooy

Raoul Servais
Oskar van het Filmfestival Antwerpen
De films van Raoul Servais worden in
zijn atelier te Gent gemaakt. Zijn jongste
film, 'Goldframe', is een vijf minuten
durende zwart-wit produktie, die volledig
ge-pentekend is waardoor de personages integraal deel uitmaken van het
dekor. Een nieuwe film is thans reeds
voor de helft klaar : 'To speak or not
to speak.' Operation rats' is de titel van
een andere film, waaraan reeds gewerkt
wordt. Beide prenten zullen Engels
gesproken zijn.
Vroegere tekenfilms die tientallen prijzen
wegkaapten : 'Havenlichten' (1959) —
'De valse noot' (1963) — 'Chromophobia'
(1966) en 'Sirene' (1968).
Het museum van Los Angeles en het
Museum of modern art in New York bezitten een kollektie animatiefilms, waarin
de scheppingen van Raoul Servals vertegenwoordigd zijn.
Enkel in onze gewesten is men er nog
niet aan toe een zeker misprijzen of te
leggen voor de tekenfilm die, op het plan
van een Raoul Servals, volwaardige
kunstprodukten zijn.
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Na enkele uren met Raoul Servais te
hebben doorgebracht, komt men tot het
besluit dat ook een evenwichtig, kalm
redenerend en bescheiden mens een
kunstenaar kan zijn, die bezeten is door
zijn werk. En waar men sommige uitspraken van drukdoende artisten meestal met veel zout moet laten over zich
gaan, dan kan men zeer veilig Raoul
Servals geloven wanneer hij, als met
tegenzin, over zichzelf spreekt.
Zoals deze revelerende biografische
nota : vanaf zijn vijfde (5e) jaar besliste
de kleine Raoul later tekenfilms te
maken ! !
Een grondige akademische vorming van
tekenaar en kunstschilder en de daaropvolgende produktieve periode was
voor de jonge man slechts een tijd van
geduld, van afwachten tot hij materieel
in staat zou zijn om zijn droom te verwezenlijken. „Ik zou een rijker man
geweest zijn indien ik verder zou geschilderd hebben." Er klinkt geen spijt
in die woorden, want de beslissing om
tekenfilms te maken nam Raoul Servais
zonder enige verplichting van welke
aard ook. Als kunstschilder verkocht hij
goed, ook aan verscheidene musea. De
tekenfilm was echter zijn ideaal, waartegen het feit dat het veel minder lukratief was, niet kon opwegen.
Wat trekt hem nu juist zo hevig aan in
de tekenfilm ? Laten we Raoul Servals
zelf aan het woord : „De tekenfilm biedt
een vierde dimensie die de schilderkunst

moet ontberen : de tijd. Voor mij is
een schilderij te statisch, te kontemplatief. 1k houd ook van het anekdotische
in de tekenfilm, van het mirakuleuze
dat erin bestaat een aktie op het scherm
te doen gebeuren met persoonlijkheden
die men zelf geschapen heeft. De
tekenfilm is een totale kreatie. lk heb
de kracht om voort te doen, omdat ik
bezeten ben door dit domein waarin,
zoals in een boeiend avontuur, nog zoveel te vinden valt."
Op onze vraag of hij ook wel buitenlandse studio's bezocht, vernemen we
dat hij in Canada langdurig de 'National
filmboard of Canada' bezocht en verder
de werking van studio's in Roemenie
en Joegoslavie volgde. Toen had hijzelf
reeds jaren van experimenteren achter
de rug en stond op het niveau van
deze filmmakers, met dit verschil dat
in die landen de technische mogelijkheden ruim voorhanden zijn, terwijl
Servais nog steeds met betrekkelijk primitief materiaal moet werken.
Dit laatste verklaart ook waarom Raoul
Servals er niet voor te vinden is
kommerciele filmpjes te maken, die hem
financieel zouden veilig stellen : zoals
Servals nu moet tewerk gaan met beperkte middelen, kost het maken van een
tien minuten durende tekenfilm een
jaar, of 5 weken per minuut ! Zijn tijd
is dus te kostbaar, hij kan zich de luxe
niet permitteren of te dwalen van hetgeen hem begeestert.
Dat het hier werkelijk om een ideaal te
doen is, wordt genoegzaam aangetoond
door zijn weigering een langspeelfilm
te realizeren in een Amerikaanse studio.
Reden : imbeciel scenario. Ook sloeg
hij het aanbod of een studio op te richten
in Teheran en er de leiding van op te
nemen.
Raoul Servals vertelt ons nog over niet
vermoede problemen van de tekenfilm :
wat de kunstenaar nu als aktueel
ervaart en in scenario, schetsen en stijl
vastlegt, kan maar over drie, vier jaar
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worden uitgevoerd.
Hoe anders vergaat het de kunstschilder!
Voor schilderen echter is absoluut geen
tijd meer beschikbaar. „Het laat me
niet koud niet meer te kunnen schilderen,
door mijn ondervinding met de film
zou ik nieuwe koncepties vinden... maar
het is duidelijk in mijn werk dat de
tekenaar en schilder een grote rol
spelen."
En op onze slotvraag of hij het filmmaken
nog lang zal volhouden : „Ik heb het
mij nog vandaag afgevraagd... men moet
zot zijn om te volharden."
We begonnen deze bijdrage met te
wijzen op de bescheidenheid van Raoul
Servais. Bijna kwamen we niet te weten
dat hij pas terug was van Teheran,
waar een retrospektieve van zijn films
een kolossaal sukses oogstte, dat hij
door de Sjah en keizerin Farah Diba
persoonlijk werd gefeliciteerd na een
prive-vertoning op het paleis. De lijst
van de tientallen nationale en Internationale prijzen, die Servals op de belangrijkste filmfestivals behaalde, zullen we
niet afdrukken omdat het — om met
Servais' woorden te spreken — belachelijk zou zijn. We willen echter wel
besluiten met de bedenking dat niet
alleen Oostende maar ook het ganse land
mag fier gaan op deze grote maker
van kleine tekenfilms.
Frans Aerts

Pol Stas
De stut van het St.-Truidens toneelleven
Hoe oud Pol Stas eigenlijk is kan ik niet
precies zeggen. Wat ik wel weet is
dat deze man 50 jaar toneelactiviteit
achter de rug heeft, dat hij reeds gedurende 40 jaar de regisseur is van de
Koninklijke Katoliek-Vlaamse Toneelgroep te St.-Truiden, dat hij door deze

activiteit een van de populairste figuren
van het culturele leven in zijn geboortestad is geworden. Zijn karakter ? Een
doordrijver, die harde noten heeft gekraakt, ik bedoel pijnlijk heeft gestreden
om zijn toneelgroep gedurende 40 jaar
in leven te houden ten koste van zijn
eigen gezondheid... en nu nog niet bekwaam is om even op adem te komen
en nog immer op de bres staat. lk ben
een van de gelukkigen, die zowat het
hele streven van Pol Stas heeft kunnen
volgen en van tamelijk nabij. lk geloof,
dat ik weinige opvoeringen heb gemist
van de meer dan 100 toneelwerken die
Pol Stas regisseerde. lk heb de man
aan het werk gezien, de guile vriend van
zijn spelers in de normale omgang van
iedere dag. lk heb hem leren kennen
vlak Wool' of tijdens de opvoeringen. Dat
was weer een andere Pol Stas, een
nerveuze man, die alles rond zich wegsloeg, lijk wij het doen met muggen
en vliegen, met een zwaar woord en veel
energieke gebaren. Want dan was deze,
anders zo kalme, man een opgejaagde,
die alles omveriiep wat hem in de weg

stond, zijn akteurs incluis. Hij vioog
dan overal rond, wroette aan decors,
hing doeken, zette toneelmeubels op hun
plaats en brak brutaal leder gesprek
af, zonder nota te nemen van al waarover
het ging. Gelukkig kenden zijn vrienden
en medewerkers hun Baas, met zijn
hoedanigheden en zijn gebreken. Zij
kenden de stootkracht van zijn bloed
en de klopslag van zijn hart. Wie Pol Stas
aan het werk heeft gezien bij de
voorbereiding van het veeleisende openIuchtspel van St-Trudo op de grote
marktplaats te St.-Truiden, kan nu nog
niet begrijpen dat de man er toen niet bij
neergevallen is.
Hoe het begon ? 0, heel schuchter,
met toneel voor HEREN alleen, dat betekende een varen tegen de stroom op.
Het publiek was veeleisender geworden,
het begon vervelend te worden nooit
eens een juffer of een dame op de
planken te zien. Pol Stas brak met de
bisschoppelijke reglementen die gemengd toneel verboden. Dat was een beslissende stap en het bracht heel wat
kommer mee, want het verliep niet als
een bootje sturen op kalme wateren.
lk vertel dit om de onverzettelijke koppigheid van Poi Stas te belichten en zijn
doorzettingsvermogen, wanneer het
erop aankwam zijn droom in realiteit om
te zetten. Doorzetten, zei Pol en Loch
de naam van Katoliek toneel trouw
blijven.
Wat verwonderlijk is, is wel het feit
dat zijn eerste spelers uit die jaren hem
tot op heden trouw bleven. Eens zover
was het gedaan met simpel patronaatstoneel. Pol greep naar zwaardere
stukken uit het meest gekende repertorium van toneelwerken. Zware brokken
naast meer volkse werken, vertaald
werk en toneel van eigen schrijvers.
Pol Stas besteedde immer de grootste
zorg aan de toneeibouw. leder decor
kreeg een eigen stempel, immer zeer
persoonlijk, dat in dienst stond van het
spel.
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Pol Stas nam jammerlijk geen nota
van doktersvoorschriften. Pol gevoelde
zich als de kettingroker die men plots
het roken verbiedt en volop genoot
van sigaret, pijp en sigaar. Een mens is
geen paard en alle kracht raakt wel eens
opgebruikt. En het duurde lang,
zeer lang voordat Pol dat wilde aanvoelen want de toneeldrift zat zo
gespannen in hart en zenuwen van deze
man dat hij er niet aan dacht even de
veiligheidsklep open te zetten om de
opgedreven spanning wat te verminderen.
De toneelgroep Pol Stas (zo werd hij
in de circulatie genoemd) was zijn
levenswerk geworden en niets om zomaar uit de handen te laten glijden en
in het niet te zien vergaan, na zoveel
kommer en arbeid, zo moeizaam tot
stand gebracht en gehouden.
Pol Stas stond als knaap op het toneel,
leerde 'er al de knepen van de stiel,
speelde een belangrijke rol in het
Limburgs toneelverbond, werd gedecoreerd dit jaar en luisterrijk in de bloemen
gezet tijdens een feestzitting in St.Truidens grootste zaal, een zaal, waarvan
geen stoel onbezet bleef.
Hendrik Prijs

Stijn Streuvels
ter gedachtenis
Sedert de stichting van het C.V.K.V. is
Streuvels eredeken van onze vereniging
geweest en het eerste nummer van
ons tijdschrift 'West-Vlaanderen' was aan
hem gewijd. Tot op het einde van zijn
leven heeft hij belangstellend gevolgd
wat er door het verbond gedaan en
in zijn blad gepubliceerd werd. Met een
ritme waarvan wij hoopten dat het niet
voor 3 oktober 1971 zou afgebroken
worden, werd hij om de vijf jaar met
onverstoorbare standvastigheid gevierd
en hoewel dat meestendeels in zijn
488
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afwezigheid moest gebeuren, is het hem
niettemin een vreugde .geweest dat zijn
yolk hem niet vergeten wilde en niet
vergeten kon. Het heeft hem, die in
zijn testament gevraagd had dat het
zonder praal zou gebeuren, een uitvaart
bezorgd die enig is. - Eens te meer heeft
dit bewezen dat onze mensen weten
wat zij doen, waar zij getuigen van hun
vriendschap en waardering. Dan kiezen
zij voor de grootheid die zonder berekening waar is en echt, tegen de opgeblazenheid uit berekening van de
nulliteiten.
Wat is het dat zij in Streuvels bewonderd
hebben ? Degenen die hem uit de verte
kenden als een mythische figuur : zijn
onafhankelijkheid van optreden en geest.
Als er iemand was in ons land die als
geen ander de populariteit heeft geschuwd, wel hij dan die verdween als
men hem in de openbaarheid zocht te
bewieroken. Als er iemand was die
mocht spreken, vrij en onverveerd, zoals
het gebeurde toen hij met Herman
Teirlinck tegen de zoveelste aanslag
op de rechten van zijn yolk waarschuwde,
was hij het die niets te winnen of te
verliezen had, omdat hij nooit als een
smekeling naar de ogen van een voorbijgaande macht had opgekeken. Niet
in 1963 en ook niet in 1907, toen hij
in het 'Vlaanderen' uit die tijd onbewimpeld protesteerde tegen kardinaal en
bisschoppen, die verklaarden dat er in
Be!gig niet aan een Nederlandse universiteit gedacht kon worden. Zijn uitspraak had des te meer waarde, omdat
hij, bevriend met de koning, niet van
onvaderlandse gevoelens verdacht kon
worden en als praktiserend katholiek
uitkwam voor een godsdienstige overtuiging die hij eenvoudig en trouw
heeft beleden, tot in de laatste geschreven zelfbekentenis die hij voor zijn
doodsprentje had bestemd.
Nog inniger is de bewondering geweest
van de lezers voor zijn werk, van degenen die een schifting hadden gemaakt

en datgene overgehouden dat hen het
sterkst had aangesproken en meteen
door zijn onvervangbare persoonlijkheid
het oorspronkelijkste en schoonste was
dat nu tot zijn nalatenschap behoort.
Het begon in 1899 met 'Lente' en werd
voltooid in 1960 met 'Kroniek van de
Familie Gezelle'. Daartussen liggen enige
romans en verhalen, zoals 'In 't Water'
en Tangs de Wegen', als 'De Vlaschaard'
en 'Het Leven en de Dood in den Ast',
hoogtepunten die in onze prozaliteratuur
misschien geevenaard maar niet overtroffen werden. De waarde van dat werk
berust op zijn waarachtigheid en eenheid.
Inhoud en stijl vertonen een gave
harmonie, kunst en schepper zijn een,
schrijver en yolk hebben zich in elkander
herkend, zoals een man in zijn spiegelbeeld.
De knapste sociografische studie over
het volksleven tussen Leie en Schelde,
zoals het tussen 1850 en 1940 verliep,
zal het moeilijk kunnen halen tegen de
uitbeelding die Streuvels ervan getoond
heeft. Die tijd is voorgoed voorbij,
de taal die er toen gesproken werd
sterft uit. Maar dat enige ogenblik Iigt
vastgelegd in Streuvels' kunst, zo
bekeken en afgeluisterd, als het zou
gedaan worden door een toeschouwer
die zich volledig vereenzelvigd heeft
met de mensen die hij waarneemt.
Een toeschouwer die eigenlijk het yolk
zelf is geworden. Van Horieneke tot
Lieveke Glabeke, van Jan Vindeveughel
tot Deken Broeke en Blomme, zijn het
gezichten uit en van ons yolk die wij zien
en ze gelijken allemaal op Streuvels,
Andre Demedts
zoals hij op hen geleek.

Leo Taeymans
Prijs van de stall Aarschot
Hij heeft zijn atelier ergens zeer hoog
onder een dak. Hier zoekt hij de rust
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voor zijn
zijn zaak
door,
overdag
en
tijdens
de
avonden,
door, overdag en tijdens
avonden,
naar
de eenzaamheid.
eenzaamheid. En
juist omdat
o",dat
naar de
En juist
men
hij enkel
enkel
men hem
hem niet
niet kende
kende en
en hij
'schilderde
men hem
hem
'schilderdevoor
voor zichzelf',
zichzelf', is
is men
beginnen
de enige
enige
beginnente
te kennen.
kennen. Het
Het is
is de
weg
om blijvend
blijvend werk
te leveren.
leveren.
weg om
werk te
Hij
voorHij schildert
schildert inderdaad
inderdaad niet
niet in
in het vooruitzicht
expositie.
uitzicht van
van een
een of andere expositie.
Bij
hem komt
komt de
decommerciele
commerciëlekant
kantvan
van
Bij hem

zijn werk
werk helemaal
helemaal niet
niet in
inaanmerking.
aanmerking.
zijn
zoekt geen
geen produktiewerk.
produktiewerk. Hij
Hij jaagt
jaagt
Hij zoekt
waardering van
massa niet na.
na.
de waardering
van de massa
beginnen de collectioneurs reeds
reeds
En toch beginnen
hem of
af te
te komen.
komen.
op hem
kunst vraagt
vraag·t rechtzinnigheid
rechtzinnigheid en
en
De kunst
poëzie van
van 'het
'het
eenvoud. Leo
eenvoud.
Leo zoekt
zoekt de
de podzie
eenvoudige', men
zou kunnen
kunnen zeggen
zeggen
eenvoudige',
men zou
een soort
soort ascetisme.
ascetisme. 'Podzie'
'Poëzie' is
is
met een
een woord,
woord, dat
gedurig op
op de
de lippen
lippen
een
dat hij gedurig
heeft. En
om die
bereiken zoekt
zoekt hij
hij
heeft.
En om
die te bereiken
het niet
niet in
in de
de mode;
mode; ook
ook niet in
in het
het
het
non-figuratieve.
steeds van
van
non-figuratieve. Hij
Hij vertrekt
vertrekt steeds
de
natuur. En
legt hij
hij het
het
de natuur.
En daar
daar vindt
vindt en
en legt
poëtische
simpele tafel, een
een
poetische in
in een simpele
kast,
in een
een landschap,
landschap, tot
zijn eeneenkart, in
tot zijn
voudigste
hij
voudigste vormen
vormen herleid.
herleid. Alzo
Aizo bereikt hij
weleens een surrealistische
surrealistische indruk,
indruk,
weleens
een
fatale stemming
stemming zelfs,
over
een fatale
zelfs, die over
sommige
doeken hangt.
hangt. Toch
Toch
sommige van
van zijn
zijn doeken
is
het nooit
nooit een
jacht op
op effect.
effect. Hij
Hij
is het
een jacht
streeft
ritmiek van de
de
streeft eenvoudig
eenvoudig naar
naar de
de ritmiek
opbouw,
opbouw, naar
naar de
de zuivere
zuivere architecturale
vorm.
vorm. Hij
Hij heeft
heeft eerbied
eerbied voor
voor het vakmanschap
hem is
is alles
allesd'oorgedoorgemanschapen
en bij
bij hem
dreven
schijnt soms
soms
dreven afgewerkt.
afgewerkt. Het
Het schijnt
wel
nu
wel eens
eens tè
to ernstig.
ernstig. Doch
Doch dat is nu
eenmaal
nergens een
een
eenmaal zijn
zijn karakter.
karakter. Er
Er is nergens
'spielerei'.
brede
'spielerei'. Hij
Hij schildert
schildert met
met brede
vlakken,
foefjes. Als Vlaming
Vlaming
vlakken, zonder
zonder foefjes.
is
is hij
hij zich bewust
bewust van
van onze grote tradities,
en
men, terecht, of
of Hever
liever ten
ten
en toch
toch zal
zal men,
noemen.
onrechte,
onrechte, zijn
zijn werk
werk 'modern' noemen.
Het
is alleen
alleen zeer origineel
origineel van
van vorm
vorm
Het is
en
donkere
en kleur.
kleur. Meestal
Meestal werkt
werkt hij
hij in
in de donkere
toonaarden,
toonaarden,waaruit
waaruit dan
dan van
van ergens
een
geheimzinnig licht
wordt.
een geheimzinnig
licht geboren wordt.
Dat
werk stilaan
stilaan als
als waardevol
waardevol
Dat zijn
zijn werk
erkend
erkend wordt,
wordt, bewijzen
bewijzen zijn vermeldingen
en
prijzen. Bewijst
zelfs. een
eenrecente
recente
en prijzen.
Bewijst zelfs
bestelling
Ministerie van
van
bestelling door
door het
het Ministerie
cultuur.
hij dit
dit succes
succes
cultuur.Ik
lk meen
meen dat
dat hij
verdiend
Jos
Rooy
verdiend heeft.
Jos Van
Van Rooy

Christine Teller
Teller
Prijs van
van de Bell
Prijs
BellTelephone
Telephone

Ze is
is een
een van
van onze
onze jongste
jongste leden
leden en
en
maakt deel
deel uit
maakt
uit van
van onze
onze redactieraad.
redactieraad.
Ze verwierf
Ze
verwierf de
de Prijs
Prijs Stijn
Stijn Streuvels,
Streuvels,
uitgeschreven door
door het
het Ministerie
uitgeschreven
Ministerie van
van
de Nederlandse
de
Nederlandse Cultuur. Ze
Ze werd
werd er
er
zelfs door
door de illustere
zelfs
illustere bewoner
bewoner van
van het
het
'Lijsternest' persoonlijk
persoonlijk om
om gelukge'Lijsternest'
wenst. In
In 1967
volgde de
de Prijs
wenst.
1967 volgde
Prijs van
van De
De
Vriendschap (Club
(Club der
Vriendschap
derXII).
XII).Ze
Zebekwam
bekwam
een studiebeurs
voor Amerika,
een
studiebeurs voor
Amerika, toegekend door
door A.C.
kend
A.C.U.S.A.
U.S.A.Drie
Driemaanden
maanden
vertoefde ze
ze in Washington
City en
vertoefde
Washington City
enin
inde
de
Graduate School
School of
of Fine
Fine Arts
Arts te
te Saint
Graduate
Louis. Daarna
Daarna volgde
volgde een
Louis.
een vier
vier maanden
maanden
lange rondreis,
rondreis, dag
dag aan
aan dag,
lange
dag, doorheen
doorheen
de Verenigde
Verenigde Staten
Staten en
de
en Mexico, een
een
fantastischeroute,
route,tete lang
lang en
en te
fantastische
te ingeingewikkeld
de voornaamste
voornaamste rustrustwikkeld om
om er de
punten bij
bij op
op te sommen.
punten
sommen. Enkele maanden .geleden
geleden kwam
kwam ze
ze ten
den
ten slotte
slotte als
laureate uit
uit het
het Hoger
te Antlaureate
Hoger Instituut
Instituut te
Antwerpen. En
En weer volgde een studiebeurs.
werpen.
studiebeurs.
Ditmaal naar
naar Italië.
Italie.
Ditmaal
Ze is een
Ze
een fijngevoelige,
fijng.evoelige, doch
doch ook
ook
kordate jonge
jonge vrouw.
kordate
vrouw. De
De zelfstandigzelfstandigheld is
is een
heid
een van
van haar
haar waardevolle
waardevolle kenkenmerken. Pas
Pas gehuwd,
gehuwd, verkiest
verkiest ze
ze toch
merken.
haar eigen
eigen atelier,
atelier, terwijl
terwijl haar
haar man
man zelf
zelf
haar
ook een
een gedegen
is. Ze
ook
gedegen kunstenaar
kunstenaar is.
is bijna
bijna een
een strijdbare
strijdbare natuur,
natuur, doordat
doordat ze
is
zo 'direct'
'direct' alles
alles zegt
zegt wat
wat ze
ze te zeggen
zo
heeft. Ze
Ze duldt geen
heeft.
.geen compromissen
compromissen
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in haar
haar werk.
werk. Geen
Geen hulp,
in
hulp, geen voorbeelvoorbeelden.
Ze
is
een
doordrijvende
den. Ze is een doordrijvende indiviindividualiste. En
En zo is het niet te verwonderen,
dualiste.
dat
men
haar werk
dat men haar
werk wel
wel eens
eens 'hard'
'hard'
durft
te
noemen.
Hier
in
durft te noemen. Hier in Vlaanderen
Vlaanderen
stelde ze
ze nog
stelde
nog niet
niet tentoon.
tentoon. Doch
Doch in
in
Amerika
zijn
enkele
werken
Amerika zijn enkel'e werken van
van haar
haar
achtergebleven.
achtergebleven.
Ze arbeidt
arbeidt in
in een
een uitzonderlijk
uitzonderlijk grote
grote
Ze
ruimte met
met indrukwekkende
indrukwekkende muren,
ruimte
muren, en
en ik
weet niet of
weet
of het
het daardoor
daardoor komt,
komt, dat
dat
deze kleine
deze
kleine vrouw
vrouw monumentale
monumentale schilschilderijen vervaardigt,
waarbij ze
derijen
vervaardigt, waarbij
ze dikwijls
dikwijls
een ladder nodig heeft om het doek
een
doek
overal te
overal
te kunnen
kunnen bereiken.
bereiken. Zijzelf
Zijzelf is
is
ervan overtuigd
ervan
overtuigd dat die
die indrukwekkende
indrukwekkende
produkten bij
bij haar tengere
produkten
tengere persoonlijkpersoonlijkheid passen.
heid
passen. In die
die 'tengere'
'tengere'persoon
persoon
huist wel
wel een sterke ziel.
huist
ziel. Als
Als kunstekunstenares
nares is
is ze
ze primair
primair begonnen
begonnen met
met de
de
hoofdkleuren;
hoofdkleuren; daarna volgden
volgden de bijkleuren,
kleuren, om
om ten
ten slotte
slotte tot
tot een
eenmengsel
mengsel
van
van beide
beide te
te komen.
komen. Wellicht
Wellicht zijn
zijn die
die
grote kleurvlakken
kleurvlakken in
in haar
haar werk
werk nog
nog
het dominerend
dominerend element
element geworden.
geworden. En
En
toch behoort
behoort ze niet
niet tot
tot de
denon-figuranon-figuratieven.
tieven. Ze
Ze blijft
blijft immers
immers vertrekken
vertrekken van
van
de
natuur.
Een
lichaam,
een
de natuur. Een lichaam, een hand,
hand,
een
een gelaat
gelaat komen
komen als
als 'symbolen'
'symbolen' op
op
het
doek
terecht,
vervormd,
het doek terecht, vervormd, vergroot
vergroot ja,
ja,
volgens
volgens het
het fluldum
fluïdum van
van haar
haargevoel,
gevoel,
en
en dat
dat ingewerkt
ingewerkt in
in een
eenkleurvolle
kleurvolle
achtergrond,
achtergrond, die
die uiteindelijk
uiteindelijk hetzelfde
hetzelfde
belang
belang krijgt
krijgt als
als de
devoorgrond.
voorgrond. Men
Menzou
zou
haar
haar kunnen
kunnen onderbrengen
onderbrengen bij
bij de
de
'de-figuratieven'.
Er zijn
'de-figuratieven'. Er
zijn wellicht
wellicht nog
nog
schilders,
schilders, die
die in
in dezelfde
dezelfderichting
richting werken
werken
als
als zij
zij (ik
(ikhoop
hoop dat
datze
zeme
medie
diedomme
domme
vergelijking
vergelijking vergeeft),
vergeeft), doch
dochdezen
dezenwerken
werken
meer
meer anecdotisch,
anecdotisch, terwijl
terwijl zij
zij altijd
altijd
centraal
centraal werkt.
werkt. Als
Als men
menhaar
haaroeuvre
c:euvre
wel
wel eens
eens ruwheid,
ruwheid, geweld,
geweld,kan
kanverwijten,
verwijten,
dan
dan moge
moge men
men bedenken
bedenken dat
dat ze
ze ook
ook
gebeeldhouwd
gebeeldhouwd heeft.
heeft. Ze
Ze gaat
gaat er
erwel
wel
kordaat
kordaat en
en zonder
zonder angst
angst op
op los,
los,doch
doch
met
een
zachte
vrouwenhand
en
met een zachte vrouwenhand enmet
meteen
een
zacht
zacht penseel
penseel omdat
omdat ze
ze nog
nogecht
echt
'schilderen'
'schilderen' wil.
wil.Ze
Zezoekt,
zoekt,hoe
hoeongeloofongeloofIijk
lijk het
hetook
ookmoge
mogeklinken,
klinken,naar
naarhet
hetfijne.
fijne.
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En
van alle
alleoppervlakkigheid,
oppervlakkigheid,
En wars van
peilt
diepte. Laat
peilt ze
ze naar de diepte.
Laat haar
haar eerlijkeerlijkheid
haar directheid
directheid dan
dan voor
voor
heid en
en haar
sommigen
steen des
des aanstoots
aanstoots
sommigen een
een steen
zijn,
haar kunst toch
nog een
zijn, dan bereikt haar
toch nog
doel,
'wakker' geschud
geschud wordt.
wordt..
doel, nl. dat men 'wakker'
Jos
Van
Jos Van Rooy
Rooy
N.v.d.R.
artikel werd
werd geschreven,
geschreven, werd
N.v.d.R. :: Nadat
Nadat dit artikel
werd bekend
ChristineTeller
Tellerook
ooknog
nogbekroond
bekroondwerd
werdmet
met
kend dat
dat Christine
de
Godecharleprijs (80.000
(80.000 fr.),
Nóg een
een gelukwens
gelUkwens
de Godecharleprijs
fr.). NOg
dus...
en andermaal
andermaal een
een studiereis
studiereis voor
voor de
de kunstkunstdus... en
schilderes ?...
schilderes
? ...

Gaston Theunynck
70
Toen
ik, in
in het
hetbegin
beginvan
vanachtenveertig,
achtenveertig,
Toen ik,
de bijna-vijftiger
bijna-vijftiger Gaston
Gaston Theunynck
Theunynck
leerde kennen
kennen (op
(op zijn
zijn bikhof,
bikhof, te
te EsenEsenDiksmuide),
stond hij
hij als
als kunstenaar
kunstenaar
Diksmuide), stond
nog nergens.
nergens. Zijn twaalfde
twaalfde kind (het
(het elfde
in leven) heb
heb ik
ik weten
weten geboren
geboren worden;
worden;
nu gehuwd
gehuwd —
- en
en voor
voor de
de gegehet is nu
ouders (uiteindelijk
(uiteindelijk gezegend!)
gezegend!)
zegende ouders
de verdiende
verdiende rust
rust aangebroken
aangebroken
zou de
indien de
de mens-en-schilder
mens-en-schilder al
al
zijn, incllen
rusten
rusten kon
kon!!
Onverschrokken (overwegen
(overwegen en
en handelen
handelen
Onverschrokken
steeds bijeen)
bijeen) ging
ging hij
hij het
het leven
leven in,
in,
steeds
álle leven.
leven. Het
Het kwam
kwam op
op hem
hem toe
toe als
als
alle
een openbaring;
openbaring; hij
hij verwerkte
verwerkte het
het tot
tot
een
een boodschap
boodschap:: zijn
zijncreatief-profetisch
creatief-profetisch
een
temperament bracht
bracht hem
hem waar
waar hij
hij nu
nu
temperament
staat...
Alles
begon
met
een
verbannen
staat... Alles begon met een verbannen
jeugd in
in Frankrijk,
Frankrijk, tijdens
tijdens de
deeerste
eerste
jeugd
wereldoorlog en
tot 1920;
1920; het
het werd
werd
wereldoorlog
en tot
daarna een
eengelukkig
gelukkighuwelijk,
huwelijk, Iandbouw
landbouw
daarna
en een
een groeiend
groeiendgezin,
gezin, met
met het
het toetoeen
nemend besef
besef van
van zijn
zijn vaderplicht.
vaderplicht. Maar
Maar
nemend
de tweede
tweede wereldoorlog
wereldoorlog zette
zette de
desluis
sluis
de
open :: de
deoorlogsburgemeester
oorlogsburgemeester die
die
open
zijn dorpsgenoten
dorpsgenoten peilde
peilde en
en de
deverantverantzijn
woordelijkheid droeg;
droeg; —
- de
demiskende
miskende
woordelijkheid
en vervolgde,
vervolgde, die
die met
meteen
eendiepgaand
diepgaand
en
godsvertrouwen de
deonvermijdelijke
onvermijdelijke
godsvertrouwen
bitterheid te
te beheersen
beheersen wist;
wist; —
- de
dezoezoebitterheid
kende en
enreeds-scheppende,
reeds-scheppende, die
dieeerst
eerst
kende
zijn boodschap
boodschapwilde
wildeuitschrijven
uitschrijven en
en
zijn
daarna pas
pas (op
(op raad
raad van
van een
een wijze
wijze en
en
daarna

trouwe
kwam;
trouwe vriend)
vriend) tot
tot het
het tekenen
tekenen kwam;
-— de
de hunkerende
hunkerende naar
naar vriendschap
vriendschap en
en
saamhorigheid,
wiens getrouwen,
getrouwen,
saamhorigheid, onder
onder wiens
van
en van
van later,
later, Adelson
Adelson
van het
het begin
begin en
Vermeulen
Medard Verleye
Verleye (beiden
(beiden
Vermeulen en
en Medard
overleden)
onvermeld mogen
mogen
overleden) niet
niet onvermeld
blijven...
ik hem
hem kennen.
kennen.
blijven... Toen
Toen leerde
leerde ik
Ik
ontmoette
de
boer,
voor
wie
alle leven
leven
lk ontmoette de boer, voor wie alle
(dieren,
planten,
mensen)
een
ver(dieren, planten, mensen) een verlokkend
was, de
de godsdienstige
godsdienstige
lokkend mysterie
mysterie was,
zoeker,
die
Berdjajew
las
endie
diepijn
pijn
zoeker, die Berdjajew las en
gevoelde
bij
het
statisch
en
besloten
gevoelde bij het statisch en besloten
katholieke
de tekenaar
tekenaar
katholieke clericalisme,
clericalisme, de
die
aan boetseren
boetseren dacht
dacht (die
(die overioveridie ook
ook aan
gens
handen wist
wist te
te gebruiken),
gebruiken), met
met
gens zijn
zijn handen
een
opmerkelijke zin
zin voor
voor plastische
plastische
een opmerkelijke
symboliek
lijnencompositie, de
de
symboliek en
en lijnencompositie,
ongedurige-geweldige,
het creeren
creëren
ongedurige-geweldige, door
door het
overspoeld
lage vlakte
vlakte bij
bij
overspoeldals
als een
een lage
dijkbreuk
.. Het
Hetwonder
wonder kon
kon beginnen;
beginnen;
dijkbreuk !.
!...
neen!
het was
was begonnen.
begonnen.
neen ! het
Met
een ongemeen-avontuurlijke
ongemeen-avontuurlijke creaticreatiMet een
viteit en
en werkkracht,
werkkracht, met
met een
een nog
nog meer
meer
viteit
verbazend godsvertrouwen
godsvertrouwen en
en gebedsgebedsverbazend
geest
daaronder,
is
Theunynck
de landlandgeest daaronder, is Theunynck de
schapschilder
geworden
die
we
nu
schapschilder geworden die we nu
kennen. We
We kennen
kennen zijn
zijn panoramische
panoramische
kennen.
landschappen,
zee
en
land,
sneeuwen
landschappen, zee en land, sneeuw
en
oogst,
zijn
hemels
met
fantastische
oogst, zijn hemels met fantastische
wolken- en
en zonnekleuren,
zonnekleuren, zijn
zijn veelveelwolkenvuldig
uitgebouwde
composities
met
harvuldig uitgebouwde composities met harmonie
en
diepte
en
eindeloosheid.
monie en diepte en eindeloosheid.
We kennen
kennen de
de ongemene
ongemene kracht
kracht van
van zijn
zijn
We
kleuren
en
licht,
zijn
aan-de-grens-staan
kleuren en licht, zijn aan-de-grens-staan
waarneming en
en droom,
droom, dicht
dicht
tussen waarneming
tussen
bij
het
nonfiguratieve.
We
kennen
zijn
bij het nonfiguratieve. We kennen zijn
grotere
en
kleinere
taferelen,
maar
ook
grotere en kleinere taferelen, maar ook
de kleinere
kleinere verruimen
verruimen de
de kaders
kaders van
van
de
elk schilderij,
schilderij, en
endoor
dooralles
allesheen
heenstroomt
stroomt
elk
en zweeft
zweeft en
en leeft
leefteen
éénlicht,
licht,lets
ietsals
als
en
de glorie
glorie van
vande
deverrezen
verrezenChristus.
Christus.
de
Theunynck ziet
ziet en
en droomt
droomt en
enschildert
schildert
Theunynck
een allerruimste
allerruimsteaarde,
aarde,nog
nogdramatisch
dramatisch
een
en soms
soms gedrochtelijk,
gedrochtelijk, doch
doch reeds
reeds
en
getekendmet
metGods
Godsoverwinning•••
overwinning ... En
En dat
dat
getekend
is, van
van die
die twintig
twintig jaar,
jaar,de
dewonderbare
wonderbare
is,
uitkomst geworden.
geworden. Of
Of Is
is het
het nog
nog de
de
uitkomst
uitkomst Wet
niet?
uitkomst
?
Toen Theunynck
Theunynck begon,
begon, had
had hij
hij veel
veel
Toen
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wegen kunnen inslaan : het tekenen, de
godsdienstige onderwerpen, de koppen
en portretten, het menselijke beleven,
binnenhuistaferelen en bloemen en
kleuren... Niets daarvan werd geheel
onderdrukt; maar de landschappen, die
het andere verdrongen, namen veel
daarvan in zich op : het verzorgde en
oorspronkelijke lijnenspel, het overrompelend kleurenfeest, de indruk van
wijsheid en rust en moed, lets als een
Aanwezigheid. Blijft het daarbij of wordt
het nog anders ? Heeft het wonder zijn
verloop gehad, of zal het ons nog
verrassen ? Zeker is Theunynck niet
zinnens er mee op te houden; wat draagt
hij nog in zich ?
Em. Janssen

Luc van Brabant
60
Op 10 oktober 1909 noteren we de
geboortedatum van Luc van Brabant in
de bevolkingsregisters van Lokeren.
Sinds 1935 woont de dichter aan de
zeekant van de Westhoek te Koksijde.
Luc van Brabant behoort niet tot de
Iuidruchtige literatoren. Wel vinden we
hem bij de gestadige werkers en kennen
hem als dichter van een frisse waaier
gedichtenbundels en als vertaler en
essayist met degelijk werk.
'Op de hielen van mijn levers.' (1934) is de
eerste gedichtenbundel, waarin de
jonge dichter zoekt hoe hij vorm en
inhoud kon vernieuwen. M. Rutten noemde dit een 'prozaiseren van de poezie'.
'Verzen van tussen de dagen' (1935)
gaan recht op de lezer at De dichter
spreekt raak en zacht de dingen uit.
Zoals vele .kunstenaars tekent Luc ook
een zelfportret. In 'Brieven zonder zegel'
(1936), zegt Vic. Uyttebroeck, krijgen
we een 'meedogenloos zelfportret' van
de dichter. Dit werk komt snijdend
en scherp. Het verheft zich meteen boven

de twee voorgaande bundels. Zelfspot
en zelfironie zijn schering en inslag.
En ook hier weer kenschetst M. Rutten
het als 'een vers dat haast geen vers
meer is, doch evenmin proza, maar dat
loch vers blijft en zelfs muziek'. In 1937
sticht Luc van Brabant, samen met
M. Coole en J. Daisne het tijdschrift
'klaverendrie'.
De liefde en de vrouw bezingt hij in
'Zeven ellen liefde' (1940). Weerom verrukkingen, trillingen van hart en geest,
maar ook de desillusies en ontgoochelingen, die tot nuchterheid stemmen.
Het leven is rijp. 'Het Boek Analene'
(1941) vertelt over het jong meisje.
Een fijn en psychologisch werk. Over
'Klein Viaticum' (1945) zegt Marcel
Coole dat de auteur 'het wonder verwezenlijkt een Iichte snaar diep te doen
zingen'.
Onmiddellijk na de oorlog (1946) vangt
hij zijn merkwaardige studie aan over
Lou'ize Labe, de zestiende-eeuwse
dichteres. Hij wordt bekroond met de

Koopalprijs voor zijn uitstekende vertaling 'De vijfentwintig sonnetten van
Lou'ize Labe', als de beste vertaling in
het Nederlands in 1960-1961.
Hierop volgen zijn verzorgde essays
over het leven van Lou'ize Lab6. Deze
studie bevat drie delen, en getuigt van
een jarenlang filologisch en historisch
onderzoek. Met deze werken ontpopt
Luc van Brabant zich tot een belangrijk
essayist.
'Het Hart van Buskruit' (1952) is een
verzamelbundel gedichten waarin
tevens onuitgegeven podzie — 'Alles is
niets' — voorkomt. In 1961 geeft hij
'Verzen bij moeders dood' uit. Verder
werden nog gedichten vertaald in het
Frans, het Spaans en het Duits. Binnenkort publiceert hij een essay over
Villon en de gedichtenbundel 'Nog eenmaal lente' ligt persklaar. Wanneer we
'Het Hart van Buskruit' openslaan,
lezen we in het 'Gebed van de Dichter' :
„Aarde ! ik wil u tang omarmen
U dragen als mijn rijpe bruid...".
Het weze hem nog lange jaren gegund !

Fernand Florizoone

In memoriam

August Vandecasteele
Heule, 1889 - Kortrijk, 1969
Kunstschilder August Vandecasteele
overleed op 5 oktober II. Hij had, op
enkele maanden na, de tachtigjarige
Ieeftijd bereikt. Ondanks die hoge leeftijd en ondanks de hartkwaal en de niet
minder meedogenloze aderverkalking,
die hem reeds geruime tijd bestendig
tot meticuleuze omzichtigheid aanmaanden en zijn artistieke bedrijvigheid
gevoelig afremden, kunnen in zijn allerlaatste prestaties bezwaarlijk sporen
van seniele aftakeling worden vastgesteld.
Niet alleen in zijn geboortestreek, maar
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standig decorateur gebracht. Aan het
front werd hij zwaar gewond en na acht
maand hospitalisatie werd hij gereformeerd. Hierop vestigde hij zich te Parijs,
waar hij in de persoon van Monsieur
de Saint-Cyr een goede beschermheer
vond, die hem o.m. in de School voor
Schone Kunsten binnen loodste. Hier
werkte hij onder de kundige leiding van
Fernand Cormon en Francois Flameng.
Vele beroemdheden leerde hij er kennen
o.m. Modigliani, met wie hij schetsen
uitruilde.
Nadat hij in 1920 was gehuwd met een
Francaise, vestigde hij zich te Brussel.
Hier volgde hij de vrije academie La
Patte en de academie van Schaarbeek.
Hard heeft hij in de hoofdstad gewerkt,
doch na enkele jaren was zijn gezondheidstoestand erg bedenkelijk geworden.
In 1927 keerde hij naar zijn rustig geboortedorp terug om er op adem te
komen. Later vestigde hij zich te Oostkamp, waar hij het penseel aan de verfborstel offerde. Hoe schrijnend moet
deze akte voor de fijngevoelige Vandekerckhove zijn geweest. - Voor hoeveel
kunstenaars was dit en is dit het harde
lot : om den brode zijn beste tijd en
energie verspelen ?...
Doch Leo Vandekerckhove brak niet.
Alhoewel hij niet de grote roem oogstte,
schilderde hij tientallen en tientallen
voortreffelijke doeken : landschappen,
stillevens, portretten, figuren, bloemstukken en marines. Vaak treffen we in
zijn werken een openheid aan, waarin
we wensen te zijn.
Graag geven we deze vijfenzeventiger,
deze trouwe vriend, een erepaim : Leo,
er is een grote waardering voor uw
persoon en voor uw werk bij zeer velen.
Gust. Vermeille

In Memoriam :

Pater Remi
Vanden Bussche
20 augustus 1908 - 3 december 1968
Eenvoudig en stil, zoals zijn ganse leven
eenvoudig en stil was, stierf onverwacht
Pater Remi-Valeer Vanden Bussche 0.P.,
op 3 december 1968 te Knokke-aan-zee,
waar hij overste was van de kleine maar
uitstralende Dominikanengemeenschap
die rond het innemende Zoute-kerkske
een oasis van schoonheid en vroomheid
heeft geschapen.
Nochtans bergde zijn eenvoudig en stil
optreden een leven vol werkkracht,
initiatief en toewijding. Geboren te
Roesbrugge-Haringe op 20 augustus 1908
(hij was pas 60 bij zijn dood) in een
kroostrijk landbouwersgezin, studeerde
hij te Poperinge van 1921 tot 1927 en zijn
voorliefde ging naar de letterkunde.
Trad in de Dominikanerorde en werd
priester gewijd in 1933. Studeerde verder
te Leuven, en na oorlog en krijgsgevangenschap behaalde hij in 1942 het
doctoraat in de Nederlandse Letteren

met het ophefmakend tesiswerk : 'Cyriel
Verschaeve. Zijn Levenshouding en
Kunstenaarschap'. (In dit werk wordt
een gans hoofdstuk besteed aan de
uitkomst van een aanda.chtige ontleding
van de 'verbale neerslag van inspiratie
en visie').
Lesgever aan de Sociale School van
Heverlee, het Hoger Handelsinstituut,
achtereenvolgens Prior van de kloosterorde te Antwerpen, Oostende en Leuven,
stied hij als overste te Knokke-hetZoute.
Hij was lid van het C.V.K.V. en als
letterkundige zal hij bekend' blijven als
een Verschaeve-specialist. Hij kamde
de tekst van Verschaeves Jezus-boek uit
om er de Iaatste slordigheden te weren.
Samen met Martha Van de Walle en Dirk
Vansina e.a. gaf hij het standa.ardwerk
uit in acht ,grote banden : 'Cyriel Verschaeve. Verzameld werk'. Zijn inleiding
tot het vijfde deel besluit hij : „de wijze
waarop Verschaeve met de literatuur
omging moet niet verdedigd worden; hij
beluisterde er het leven in met zijn sacrale vaart en zijn eeuwigheidsgebruis,
op een Wijze hem persoonlijk eigen en
onnavolgbaar; literatuur was voor hem
geen afzonderlijk kultuurbedrijf, het
was de tang van het rusteloze mensenhart dat altijd het antwoord zoekt op
Gods eindeloze vragen".
Onze vriend Antoon Vander Plaetse
dankt ook Pater Vanden Bussche (in
zijn in 1964 uitgegeven Verschaeveboek
'Cyriel Verschaeve zoals ik hem gekend
heb') voor raadgevingen bij het klaarmaken van de definitieve tekst.
Men vond in hem zoveel trekken van
Dominicus : zijn liefde voor de mens,
zijn eenvoud, zijn blijheid, zijn vermogen
om met kinderlijke frisheid het schone,
het ware, het goede op te vangen.
Amavit eum Dominus et ornavit eum, de Heer hield van hem en wij hielden
van hem.
Vaarwel dan, vriend.
Dr. Eug. Mattelaer
4.q:4
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Maurice Van den Dries
Prijs Jozef Muls voor Grafiek
Een pas gehuwd paar. Beiden leerlingen
van de Antwerpse Academie. Beiden
ook levend van en voor de kunst. Een
ideale combinatie- Zij, de jonge vrouw,
als spelend voor een doek staand, met
vrouwelijke spontaneIteit aan een werk
beginnend, instinctief komend tot een
compositie, evenwichtig, rijk aan koloriet,
een werk dat het midden houdt tussen
iets non-figuratiefs en lets surreels, dat
telkens een vreemde atmosfeer uitstraalt,
waar zijzelf, de vrouw, schuchter overheenpraat. Hij, de jonge man, Maurice,
etser, graveerder om het misschien
sterker te zeggen, in het bezit van een
opvallend vakmanschap en een zuiver
aanvoelingsvermogen. Dat er wisselwerking tussen de kunst van deze twee
mensen bestaat, is onvermijdelijk. En
alhoewel Maurice zich zeer streng houdt
aan de natuurlijke vormen, die hij met
een waas van poetische ontroering
schijnt te omhullen, leidt zijn rijke fantasie en de belichting van zijn wit-zwart
taferelen ook weleens tot een surrealistische indruk.
Reeds vroeg werd deze 25-jarige door
vermeldingen en prijzen als een mooie
belofte erkend, een felt dat nu een culminatiepunt bereikt in zijn Prijs Jozef
MuIs. Noteren we ook dat er zich reeds
werken van hem bevinden in het Nationaal Museum van Krakow. Men heeft in
hem niet alleen de vakman, doch ook
de podet onderkend. Hij zegt zeif dat hij
494
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steeds aangetrokken word door het
poetische. En hij vindt ten alien tijde en
overal podzie, ja, zowel in wat men het
lelijke pleegt te noemen als in het
schone. Als bron van inspiratie, staan
voor hem planten, bloemen, gasbuizen
of antennes op gelijke voet. Alles bezit
voor hem een eigen specifiek poetisch
fluIdum, een eigen stuwkracht in de
richting van zijn scheppingsdrang. Rond
dit alles weeft hij dan zijn eigen witzwarte atmosfeer. In zijn visie tracht hij
zoveel mogelijk het eigene van een
bepaalde materie uit te buiten. Hij
speelt de verschillende materies tegen
elkaar uit, vindt of schept kontrasten. En
hij zoekt. ledereen raadt reeds dat hij
nog zal evolueren. Zoals elk kunstenaar
zoekt hij zijn eigen individuele weg. En
hij heeft plannen, die een heel artistenleven kunnen vullen. Hij streeft eerst
en vooral naar het perfectioneren van de
verschillende etstechnieken. Hij zoekt
naar gecombineerde technieken ets
plus tekening, ets plus akwarel, schildering plus ets.
Hij is een jonge man met energie en
idealisme. Hij zal kom en waar hij wezen
wil. We wensen hem geluk om wat hij
Jos Van Rooy
nu reeds bereikte.
:

Paul Vanderschaeghe
prijs West-Vlaanderen voor novelle
en kort verhaal
De dichter Paul Vanderschaeghe (1930)
heeft, als zoveel anderen, naar het medium van het proza gegrepen, naar hij
zeif beweert : omdat poezie een zaak is
van enkelen tot enkelen, ook omdat er
met de bundels een koehandel wordt
gedreven. Hij is een man die in de
poezie, thans ook in het proza, zijn eigen
weg gaat, die flink op de hoogte is van
'traditioneel' en 'modernistisch' proza,
maar zich toch niet door een of andere
'stroom' laat vangen. Aandacht brengt

hij wel op voor, met zijn woorden, 'de
naaicursussen in het hedendaags proza',
maar hij weet dat een cursus uiteindelijk voor beginnelingen is bedoeld.
Podzie en proza bestaan bij hem vervveven. Men kan geen proza van hem
lezen zonder dat men weet heeft van de
gedichten. Misschien is het zo, dat de
gedichten de kernen van een evolutie
hebben vastgelegd terwip het proza op
die kernen kan bloeien. Wie zijn verzen
en proza las, moet opmerken dat er een
gestadige ontwikkeling gaande is. Naar
de inhoud is het aithans een langzaam
zich vrij maken van verleden, een onderzoek naar de mogelijkheden menselijk
vrij te zijn. Dit laat zich dan gelden in
de vormgeving van zijn gedichten, die
apart staan in onze letteren en ook van
zijn proza, waarvan slechts weinig
critici tot op heden het aparte hebben
ingezien. Terwijl men denkt hem om de
oren te slaan met het zogezegde verwijt 'er is te veel poezie in je proza',
ziet hij dit juist als een bevestiging van
datgene, wat hij werkelijk is en ook
van het felt dat hij inderdaad geen
anderen napraat maar zichzelf blijft.
Kunst is voor hem het scheppen van
een werkelijkheid in deze zin, dat de
werkelijkheid door middel van de ver-
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beeldingskracht zichzelf maakt en daarbij telkens de dichter over een nieuw
kruispunt heenhelpt en hem wijst naar
een volgende weg.
Wat de thans bekroonde novellen (1969)
en het kortverhaal betreft meent hij dat
het kortverhaal zeker, maar ook een
novelle, veel heeft van een goed gedicht
dat opgespannen staat tussen anecdote,
Iyrische belijdenis, dramatische spanning en de eigen leefwereld van de
auteur. Daarom vindt hij het niet verrassend dat, waar men zijn vorige
romans telkens een premie waard achtte,
men thans zijn novellen een prijs heeft
toegekend. Toch zijn deze novellen
(bekroond als manuscript) weer heel
verschillend van b.v. de bundel die straks
verschijnt 'Kelner, herken je mij ?'.
Deze laatste staan immers dichter bij
de roman of beter bij de roman-ellips.
Motieven, themata, beelden, moet Paul
Vanderschaeghe blijkbaar niet zoeken.
Hij vindt ze in zijn dagelijks !even, ook
als leraar, in voortdurend contact met
Lucien Dendooven
de jeugd.

Herman Van Fraechem
65
Hij is priester en leraar. Een stille werker,
zoals het een priester past. Hij kent
geen pretentie. Hij vraagt aan een student nooit meer dan wat hijzelf kan. Wat
een gezond principe... Hij is flamingant.
Reeds vroeg was hij studentenleider te
Mechelen, toen er nog Vlaamse Studentenbonden bestonden. En toen hij
te Leuven klassieke filologie mocht
gaan studeren — een tijd toen de eerste
Vlaamse leergangen nog in barensweeen verkeerden — vroeg hij aan een
zekere monseigneur om zijn studies in
het Nederlands te mogen doen. Dat
was toen nog een dolle flamingantische
streek. „Neen', antwoordde men, „er
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zijn er al te veel voor de Vlaamse sectie".
Hoeveel waren er dan wel ingeschreyen ?... Op dat ogenblik nog niemand.
Zulke dingen waren natuurlijk alleen
koren op de molen van onze flamingant.
Inmiddels pakte hij ook nog maar de
Germaanse filologie aan. Hoe heeft hij
toen moeten schipperen om aan iedere
cursus en aan iedere professor het zijne
te geven ! Daarbij bleef hij te Mechelen
en te Leuven steeds zulk een combattief Vlaams element, dat hij bij het gerecht op een steekkaart als 'flamingant
outré' vermeld stond en dat hij na het
verlaten van het seminarie, helaas, zijn
studies te Leuven moest opgeven.
Jawel, die zogenoemde romantlsche
tijd van het flamingantisme vroeg pljnlijke offers en vernederingen ! Ouderen
onder ons zullen zich b.v. nog herinneren hoe een bedevaart van katholieke
Vlaamse studenten bij de Paus te Rome
aan de deur werd gezet, en dat de H.
Vader sprak : „Leer eerst aan uw bisschoppen gehoorzamen en kom dan
terug". Het was een vreselijke slag voor
deze jonge idealisten, waarbij ook
Herman behoorde. Doch in die tijd
mocht men nog niet 'contesteren'.
Voor het ogenblik is hij leraar aan en
directeur van het Ursula-Instituut te
Lier. En als men hem vraagt waarmee
hij zich bezig houdt, dan spreekt hij niet

eerst en vooral over zijn leraarschap,
doch antwoordt 'dat hij zich vooral
met de podzie onledig houdt. Hij is
zelf podet, doch zijn gedichten blijven
meestal in de lade liggen. Sporadisch
vindt men er soms een in een of ander
tijdschrift. Doch hij zoekt vooral naar
jong poetisch talent, en het destijds
ontdekken van Bert Decorte — het
eerste wonderkind sedert van Ostayen,
volgens M. Gijsen — is 'zijn' werk. Te
Antwerpen, na Hoogstraten, werd hij
daarna de bezieler van de Uitgeverij
Van Maerlant, die o.a. na de oorlog het
tijdschrift 'Golfslag' lanceerde, waarbij
de 'Golfslagkring' literaire avonden belegde, toen het nog voistond Vlaams
schrijver te zijn, om voor staatsgevaarlijk
gedoodverfd te worden. Later heeft
Herman de uitgave hernomen van de
voor de oorlog door Rene Verbeeck
opgerichte 'Bladen voor de Podzie'. Hier
komt om de maand:, in een fijn ,gepresenteerde bundel, een debutant aan de
beurt. Ten slotte geeft hij sedert twee
jaar 'De Bladen voor de Grafiek' uit,
waar in vier afleveringen per jaar, telkens
een Vlaams kunstenaar aan bod komt.
Ad multos annos voor zulk een flamingant !
Jos Van Rooy

Frans Van Immerseel
60
Op 28 juni 1909 werd kunstglazenier
Frans Van Immerseel uit een oud adellijk geslacht geboren te Borsbeek
(Antwerpen) in de heerlijkheid (nu gehucht) Emmersele of Immerseel. Het
mooiste deel van zijn jeugd heeft hij
in dat goede Borsbeek gesleten, heeft er
gerost en gerakkerd, heeft er zijn warme
scheut Uilenspiegelbloed en zijn Reinaartstreken vandaan gehaald.
Frans Van Immerseel heeft in zijn leertijd met alle graagte de grote Alfred Ost
495
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nagetekend. Jarenlang.
nagetekend.
Jarenlang. En
En evenveel
evenveel
jaar heeft
heeft hij
hij geworsteld,
geworsteld, niet
niet alleen
alleen
om zich los
los te
te rukken
rukken van
van diens
diens fascifascinerend voorbeeld,
doch ook om een
nerend
voorbeeld, doch
een
eigen
eigen trek en
en trant
trant te
te veroveren.
veroveren. Hij
Hij
tekende
tekende karikaturen
karikaturen en
en moest
moest uiteraard
uiteraard
gaan vissen
gaan
vissen naar
naar het
het pittoreske
pittoreske en
en
plezante
detail.
plezante detail.
Het
Het bracht
bracht hem
hem naar
naar het
het galustreerde
geïllustreerde
spreekwoord eerst
op
papier,
eerst op papier, daarna
daarna
op
op glas.
glas.
Ontelbare kunstenaars
kunstenaars hebben de eeueeuwen door
door hun
hun hart
hart aan
aan spreuk
spreuk en
en
spreekwoord verloren.
verloren. De
De grootste
grootste
onder
onder hen
hen was
was Brueghel.
Brueghel.InIndit
ditBreughelBreugheljaar
jaar 1969
1969 mogen
mogen we
we gerust
gerust getuigen
getuigen ::
na
na Brueghel
Brueghelheeft
heefthet
hetgeen
geeneen
eenzo
zogoed
goed
gedaan
gedaan als
als onze
onze Frans
Frans Van
Van Immerseel.
Immerseel.
En
En dat
dat om
om dezelfde
dezelfde reden
reden die
dieBrueghel
Brueghel
heeft
heeft gedrongen
gedrongen en
en gedwongen
gedwongen :: zijn
zijn
Vlaamse
Vlaamse honkvastheid.
honkvastheid. Van
Van Immerseel
Immerseel
Loch
toch denkt en
en droomt,
droomt, haat
haat en
en bemint,
bemint,
zingt
en
drinkt,
bidt
en
vloekt
zingt en drinkt, bidt en vloekt als
als zijn
zijn
yolk.
volk. Hij
Hij is
isdat
datyolk.
volk. En
En dat
dat is
is de
dekunst
kunst
die
die de
deeeuwen
eeuwenweerstaat,
weerstaat, die
die bij
bij nie
niemand
mand angst
angst of
of gruw
gruwof
ofergernis
ergerniswekt,
wekt,
mar
maardie
diealien
allengelukkig
gelukkigmaakt.
maakt.
De
De verbondenheid
verbondenheid met
met al
al wat
wat zijn
zijn yolk
volk
vermeit
vermeit en
en vermant,
vermant, heeft
heefthem
hemgesmeed
gesmeed
tot
tot de
deideate
idealestoetenbouwer
stoetenbouwer van
van VlaanVlaanderen
deren:: leper,
leper,Zwevegem,
Zwevegem,St.-Niklaas,
St.-Niklaas,
Lier...
Lier ...
Als
Als vanzelfsprekend
vanzelfsprekend heeft
heeft Van
Van ImmerImmerseel
seel zijn
zijnyolk
volkaangesproken
aangesproken met
meteen
eennog
nog
direkter
: het
direktermiddel
middel:
helglasraam.
glasraam.Van
Van
meetaf
meetafaan
aanheeft
heefthij
hijondervonden
ondervondenen
en
bewezen
bewezen dat
dathij
hijzich
zichinindat
datgenre
genreop
op
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meesterlijke
zou uitspreken.
uitspreken. Zijn
meesterlijke wijze
wijze zou
Zijn
g,lasraamkunst
ook zijn grootste
grootste
glasraamkunstis
is dan
dan ook
triomf
verrijkende
triomf geworden.
geworden. Het
Het is
is een verrijkende
gelegenheid
zien
gelegenheid hem
hem aan
aan het
het werk te zien
(atelier
Muizenstraat, 17,
17, Antwerpen),
Antwerpen),
(atelier Muizenstraat,
met
spreken. Ik
zei:: „Je
"Je moet
moet
met hem
hem te
te spreken.
lk zei
een
schitteren in de
de zon."
zon."
een glasraam
glasraam zien schitteren
Hij
eens
Hij antwoordde:
antwoordde : "Je
„Je moet het eens
tegen
hemel houden,
houden, dan
dan zie
tegen een
een grijze hemel
je pas hoe zonnig het
het kan
kan zijn."
zijn." lk
Ik vroeg:
vroeg:
"Is
het 'bleu
'bleu de
de Chartres'
Chartres'waarwaar„Is dat niet het
over
de' gids
bleu
over de*
girls proklameert
proklameert :: Ce
Ce bleu
n'existe
antwoordde:: „Ja,
"Ja,
n'existe plus!"
plus !" Hij antwoordde
maar
ook in
in mijn
mijn ramen.
ramen. In
In de
de
maar het leeft ook
Chartres-époque
brachtenze
zehet
hetheel
heel
Chartres-epoque brachten
ver
met hun
hun gering
gering getal
getal kleuren.
kleuren. Wij
Wij
ver met
brengen
Ik heb
heb 400
400 ververbrengen het verder. lk
schillende
kleuren en
en tinten
tinten op
op mijn
mijn
schillende kleuren
atelier."
atelier."
hoort en
en ziet
ziet het
het:
eenvolmaakte
volmaakte
Je hoort
: een
vaardigheid.
technische vaardigheid.
Maar hun
hun kunstwaarde
kunstwaarde hebben
hebben zijn
zijn
ramen op de
de eerste
eerste plaats
plaats te
te danken
danken
ramen
de gaafheid
gaafheid van
van tekening,
tekening, aan
aan de
de
aan de
kleurenrijkdom, aan de
de ininverbazende kleurenrijkdom,
drukwekkende composities
composities en
aan de
de
drukwekkende
en aan
onweerstaanbare bezieling,
bezieling, die
die ervan
ervan
onweerstaanbare
uitgaat.
uitgaat.
Bezieling!
Dekeuze
keuzevan
vanzijn
zijnonderonderBezieling
! De
werpen stemt
stemt ons
ons al
algeestdriftig
geestdriftig :: ReiReiwerpen
naart de
de Vos,
Vos, Uilenspiegel
Uilenspiegel en
'en Nele,
Nele, de
de
naart
soldaat Johan,
Johan, de
de Lievevrouw
Lievevrouw der
der KemKemsoldaat
pen, Gudrun,
Gudrun, Ros
Ros Beiaard,
Beiaard,Pallieter,
Pallieter,dede
pen,
leperse
Ieperse nar,
nar, Lange
Lang'e Wapper,
Wapper, Manten
Manlen en
en
de boeren
boeren van
van Olen
Olen en
enandere
andere
Kalle, de
Kalle,
meer, stuk
stuk voor
voor stuk
stukgulden
guldenbladzijden
bladzijden
meer,
uit het
het Vlaamse
Vlaamse sagenboek,
sagenboek, in
in het
het
uit
vroede, zotte
zotte en
en amoereuze,
amoereuze, die
die evenevenvroede,
zeer tot
totons
onshart
hartals
alstot
totons
onsoog
oogspreken.
spreken.
zeer
In geuren
geuren en
en kleuren
kleuren weerstralen
weerstralen ze
ze de
de
In
edelste karaktertrekken
karaktertrekken van
van ons
onsyolk,
volk,
edelste
niet het
hetminst
minstons
onsonverwoestbaar
onverwoestbaar
niet
optimismeen
enmede
medede
deolijke
olijkespot
spoten
en
optimism
wijsheid van
van ons
onsyolk,
volk, de
deperperkruimig,e wijsheid
kruimige
terij van
van Uilenspiegel
Uilenspiegelen
enReinaart.
Reinaart.
terij
Zijn ramen
ramen getuigen
getuigen voor
voor zijn
zijnyolk.
volk.
Zijn
Vlaanderenisisverslingerd
verslingerdop
opVan
VanImmerImmerVlaanderen
seels ramen,
ramen, omdat
omdathet
hetzichzelf
zichzelf in
in dat
dat
seels
werk terugvindt.
terugvindt. Want
Wantons
onsyolk
volkisisrijp.
rijp.
werk

Het
het wil.
wil. Het
Het eist
eist zijn
zijn eigen
eigen
Het weet
weet wat
wat het
taal
en
teken.
En
dat
schenk
je
ons,
taal en teken. En dat schenk je ons,
Frans
60 bent,
bent,
Frans Van
Van Immerseel.
Immerseel. Nu
Nu je
je 60
zeggen
we
kort
en
oprecht:
we
danken.
zeggen we kort en oprecht : we danken.
En
we
wensen
dat
je
in
lengte
van
En we wensen dat je in lengte van
jaren
je roezige
roezige werklust
werklust en
je robuste
robuste
jaren je
en je
gezondheid
gezondheid mag
mag bewaren.
bewaren. Want
Want in
in deze
deze
verwarrende
verwarrende tijden
tijden ben
ben je
je en
en blijf
blijf je
je voor
voor
ons
een blakende
blakende baken.
baken.
ons allen
alien een
F.
F. R.
R. Boschvogel
Boschvogel

Kristiaan
Kristiaan Van
Van Ingelgem
Prijs
'Lemmens-Tinel'
Prijs 'Lemmens-Tinel'
Als
een jong
jong musicus
musicus bekroond
bekroond wordt
wordt
Als een
met
de prijs
prijs 'Lemmens-Tinel'
"Lemmens-Tinel' en
en daardaarmet de
naast
kan neerblikken
neerblikken op
op velerlei
velerlei artisartisnaast kan
tieke prestaties,
prestaties, mag
mag hij
hij zich
zich bijzonder
bijzonder
tieke
gelukkig voelen,
voelen, dat
dat hij
hij in
in staat
staat is,
is, om
om
gelukkig
zich
zó
een
kunstenaarsloopbaan
op
te
zich zo een kunstenaarsloopbaan op te
bouwen.
Kristiaan
Van
Ing'elgem,
de
bouwen. Kristiaan Van Ingelgem, de
pasbenoemde organist
organist en
en cantor
cantor van
van de
de
pasbenoemde
St.-Ludgeruskerk
te
Zele,
is
in
dit
geval.
St.-Ludgeruskerk te Zele, is in dit geval.
Geboren te
te St.-Gillis-Dendermonde
St.-Gillis-Dendermonde op
op
Geboren
9
juni
1944,
begon
hij
aanvankelijk
9 juni 1944, begon hij aanvankelijk
zijn muziekstudies
muziekstudies aan
aan de
destedelijke
stedelijke
zijn
Muziekacademie te
teDendermonde,
Dendermonde,
Muziekacademie
tijdens de
de periode
periode1954-1958.
1954-1958. Aan
Aan het
het
tijdens
Lemmensinstituut, toen
toen nog
nog' te
te Mechelen
Mechelen
Lemmensinstituut,
gevestigd, behaalde
behaalde hij
hij eerste
eerste prijzen
prijzen
gevestigd,
voor notenleer,
notenleer,harmonie,
harmonie,contrapunt,
contrapunt,
voor
klavier en
en orgel,
orgel, telkens
telkens met
mei grote
grote of
of
klavier
grootste onderscheiding.
onderscheiding. Daarnaast
Daarnaast werd
werel
grootste
hem in
in hetzelfde
hetzelfdeinstituut
instituut het
het Iicenciaat
licenciaat
hem
muziekpedagogie overhandigd'.
overhandigd. In
In juni
juni
muziekpedagogie
1969
werd
hem
de
prijs
'Lemmens-Tinel'
1969 werd hem de prijs 'Lemmens-Tinel'
toegekend. Het
Hetwas
wasprecies
precies vijftien
vijftien jaar
jaar
toegekend.
geleden
dat
deze
grote
onderscheiding
geleden dat deze grote onderscheiding
nog werd
werd uitgereikt.
uitgereikt. Tevens
Tevens werd
werd aan
aan
nog
Van
Ingel.gem
een
eerste
prijs
fuga
en
Van Ingelgem een eerste prijs fuga en
compositie
toegewezen.
Uitnodigingen
compositie toegewezen. Uitnodigingen
voor optredens
optredens in
inhet
hetbuitenland
buitenland bleven
bleven
voor
niet achterwege.
achterwege.InInaugustus
augustus 1967
1967 was
was
niet
het Span
Spanje,
waarhij
hijeen
eenschitterend
schitterend
het
je, waar
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Graag
en vriend
vriend
Graag willen
willen we
we onze collega en
Kristiaan
geKristiaan Van
Van Ingelgem
Ingelgem van harte gelukwensen bij
prestalukwensen
bij deze schitterende prestaties. Voor de toekomst
toekomst staan onze
onze ververties.
wachtingen op hoogspanning
hoogspanning!
wachtingen
Chris
Dubois
Chris Dubois

Kunstschilderes

Edith
Edith Van
Van Leckwyck
70

orgel- en improvisatierecital
improvisatierecital hield
hield voor
voor
ruim
kathedraal
ruim 2.000
2.000 toehoorders,
toehoorders, in
in de kathedraal
te
Pamplona. De Nederlandse
Nederlandse TelevisieTelevisiete Pamplona.
stichting
opstichting inviteerde
inviteerde hem
hem voor
voor een optreden,
evenals onze
onze Belgische
BelgischeRadio
Radio
treden, evenals
en
Televisie voor een
een vijftal
vijftal opnamen.
opnamen.
en Televisie
Tijdens
een
crealieconcert
in
de Abdij
Abdij
Tijdens een creatieconcert
van
Averbode,
vertolkte
hij
met
enkele
van Averbode, vertolkte
enkele
buitenlanders
waarvoor
buitenlanders eigen
eigen werk,
werk, waarvoor
hem
beurt viel. In
In het
het
hem de
de beste
beste kritiek
kritiek te beurt
Festival
Leuven, op
op
Festival van
van Vlaanderen
Vlaanderen te
te Leuven,
21
augustus 11.,
te gast,
gast, samen
samen
21 augustus
II., was
was hij
hij te
met
Ambrosian Singers uit
uit Engeland,
Engeland,
met de Ambrosian
het
Belgisch Alarius-ensemble
Alarius-ensemble en
enhet
het
het Belgisch
koperensemble
Mertens.
koperensemble Theo
Theo Mertens.
De
laatste uitnodiging
uitnodiging betreft een reeks
reeks
De laatste
orgelconcerten,
te houhouorgelconcerten, in
in Denemarken te
den in 1970.
1970.
Als
jong pedagoog
pedagoog kan Kristiaan
Kristiaan Van
Van
Als jong
Ingelgem
zijn
beste
krachten
besteden
Ingelgem zijn
krachten besteden
aan
het vormen
vormen van
het
aan het
van jong
jong talent aan het
Hoger Instituut
en
Instituut voor
voor muziek,
muziek, liturgie en
pedagogie
Leuven (het LemmensLemmenspedagogie te
te Leuven
instituut).
Onlangs
beroep gedaan
gedaan
Onlangs werd
werd op
op hem beroep
om
cursus harmonie
harmonie te doceren
doceren aan
aan
om de cursus
de
Kon. Beiaardschool
Beiaardschool 'Jef
'JefDenijn'
Denijn'tete
de Kon.
Mechelen.
Mechelen.

Er
verschillende stimulantia
te
Er zijn verschillende
stimulantia aan te
wijzen,
die
de
schilderes
Edith
Van
wijzen, die de schilderes Edith Van
Leckwyck
de
Leckwyck op
op haar
haar huidige
huidige plaats in de
schilderkunst
schilderkunst van
van de
de Nederlanden
Nederlanden hebben
toch inzonderinzonderben gebracht,
gebracht, maar
maar het is toch
heid haar heldere en optimistische
optimistische ververbeelding,
gebeelding, die
die zij
zij trouwens
trouwens in
in een geeigende
schilderstaal vertolkt,
vertolkt,
eigende stijl
stijl en schilderstaal
welke
haar produktie
produktie die
dié artistieke
artistieke
welke haar
individualiteit
men
individualiteit schenkt,
schenkt, waardoor men
haar
tussen dit
kunstehaar werk
werk tussen
dit van
van vele kunstenaars
onmiddellijk kan
herkennen. Een
Een
naars onmiddellijk
kan herkennen.
dergelijke
een
dergelijke identificatie
identificatie betekent een
positieve
kunstenaar, en wie
wie
positieve waarde
waarde als
als kunstenaar,
de
loopbaan van
artieste overoverde loopbaan
van deze artieste
schouwt,
steeds op
op conseconseschouwt, weet
weet dat
dat zij
zij steeds
quente
een innerlijke
innerlijke
quente wijze
wijze alleen
alleen naar een
noodzaak
genoodzaak om
om te
te scheppen
scheppen heeft geluisterd.
Onmiskenbaar
die,
Onmiskenbaar zijn
zijn er kunstenaars die,
wanneer
Edith Van
Van Leckwyck,
Leckwyck,
wanneer ze,
ze, zoals Edith
gedurende
periode - voor
gedurende een
een lange
lange periode
haar
terhaar van
van 1935
1935 tot
tot 1962
1962 -— het palet terzijde
leggen, de,
de. ontstane
nooit
zijde leggen,
ontstane kloof nooit
meer
opvullen of overovermeer passend
passend kunnen
kunnen opvullen
bruggen.
dezeschilderes
schildereszien
zienwij
wij
bruggen. Bij
Bij deze
echter
echter het
het omgekeerde
omgekeerde gebeuren.
gebeuren. Wanneer
na haar huwelijk
huwelijk met
met Heinrich
Heinrich
neer ze
ze na
Campendonk in
in 1935
1935 naar
naarNederland
Nederland
uitwijkt,
de
uitwijkt, omdat
omdat haar
haar echtgenoot
echtgenoot aan
aan de
Rijksacademie
proRijksacademie van
van Amsterdam
Amsterdam als
als professor
zij
fessor wordt
wordt aangesteld,
aangesteld, aanvaardt zij
zonder
nieuwe
zonder aarzelen
aarzelen een
een voor
voor haar nieuwe
levensfunctie,
artistieke
levensfunctie,die
die buiten
buiten de artistieke
creativiteit
geringe
creativiteit staat.
staat. Wat
Wat zij
zij aan niet geringe

creatieve
determinatie had bereikt, wordt
creatieve determinatie
afgesloten,
het duidelijk
duidelijk
afgesloten.,maar
maar toch
toch is
is het
te
wanneer de
de kunstenares
kunstenares tijdens
tijdens
te zien wanneer
een
verblijf te Oostende
Oostende in
in 1962,
1962, en
en
een verblijf
mettertijd
stad elk jaar
jaar het
het
mettertijd zou
zou deze
deze stad
doel
lang werkverblijf
werkverblijf worden,
worden,
Joel van een tang
aarzelend
eerste kleurtekeningen
kleurtekeningen
aarzelend de eerste
maakt,
over dezelfde
dezelfde geestelijke
geestelijke
maakt, dat zij over
rijpheid
op het
het ogenblik
ogenblik
rijpheid beschikte
beschikte als
als op
van
het stopzetten
stopzetten van
van haar
haar activiteit.
activiteit.
van het
Slechts
zou de
Slechts kort z.ou
de incubatie
incubatie zijn
zijn om
dan
plots een
een oeuvre
oeuvre vol
vol mogemogedan weer plots
lijkheden
ontplooien.
lijkheden te ontplooien.
Oostende,
van een
een badstad
badstad
Oostende, de
de sfeer
steer van
vol
artistieke bedrijvigheid
bedrijvigheid en traditie,
traditie,
vol artistieke
heeft - Edith
Van Leckwyck
Leckwyck een
een !evenslevensEdith Van
krachtig
tonicum geschonken,
geschonken, waardoor
waardoor
krachtig tonicum
haar
openhaar kunst
kunst vrij
vrij vlug
vlug weer kon openbloeien.
schilderes was
was hier het
het
bloeien. Voor
Voor de schilderes
juiste
levensklimaat aanwezig
haar
juiste levensklimaat
aanwezig om
om haar
creatieve
vatten, en
creatieve arbeid
arbeid weer
weer aan
aan te vatten,
zo
spoedig die
die rijpe
rijpe levensblijheid
levensblijheid
zo brak spoedig
weer
in haar
haar pastels,
pastels, gouaches
gouaches en
en
weer uit in
schilderijen.
schilderijen.Op
Opdezelfde
dezelfdedag
dag(23
(23 maart
mart
1969)
gepromo1969) dat
dat ik tot vijftiger werd gepromoveerd,
het
veerd, toonde
toonde Edith Van Leckwyck het
wonder
zeventigjarige van
wonder als
als zeventigjarige
van een
een onblusbare
getuigen; van
van
blusbare levenskracht
levenskracht te getuigen;
haar
in werkehaar fysische
fysische conditie,
conditie, die
die ze
ze in
lijkheid
lijkheid gedurende
gedurende zeven
zeven jaar
jaar had
had gesublimeerd
schilderkunst vol
sublimeerd in
in een schilderkunst
mentale
zuivere en
mentale rijkdom,
rijkdom, vol
vol van
van een
een zuivere
ongerepte
waar het bij
ongerepte verbeelding,
verbeelding, en waa.r
een
uiteindelijk op
op aan komt,
komt,
een kunstenaar
kunstenaar uiteindelijk
van
een artistieke
artistieke authenticiteit.
authenticiteit. Dat
van een
de
Antde stad
stad Oostende
Oostende haar,
haar, zij
zij die te Antwerpen
gelegenheid
werpen geboren
geboren werd,
werd, ter gelegenheid
497
497
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van haar 70ste verjaardag eerde, was
een daad van rechtvaardigheid, terwip
voor de schilderes deze gebeurtenis
uiteraard een mijlpaal betekende op
een weg, die naar verdere ontplooiing
leidt.
Edith Van Leckwyck mag dan een
typisch vrouwelijke kunst scheppen, —
en men moet hierbij onmiddellijk de
nadruk op haar wezenlijk talent leggen —
zij projecteert in haar werk droom,
podzie en levensvreugde met een intensiteit waardoor haar doeken tevens de
mystificatie worden van een limpiede
ontvankelijkheid en van een primitieve
echtheid. Voor deze schilderes is schilderen een verrassende en oorspronkelijke ervaring, die zij in kleur en vorm
gaaf wil belijden. Een belijdenis die zij
nog lang zou moeten kunnen concretiseren. Dat is onze hoop en onze wens.
Remi de Cnodder

Herman Verbaere
Prijs voor Filatelie 1968
Een jury van prominenten uit de politieke
en artistieke wereld bekroonde met de
eerste en tweede prijs de door kunstschilder-graficus Herman Verbaere uit
Wetteren ontworpen postzegels — De
kerk van Lissewege en de sluis van
Zandvliet — in De Grote Prijs van Belgie
voor Filatelie 1968. Beide zegels werden
uitgegeven in de reeks Nationaal Belang.
Wie Herman Verbaere kent, weet dat
deze bekroning geen toeval is. Opgegroeid in een drukkerij, heeft hij de
eigen wereld van het grafisch bedrijf
door jarenlange studie, door praktijk in
de bekendste ateliers en door een
dertigjarig leraarschap aan de Stedelijke
Grafische School te Gent, zclo doorgrond dat hij vandaag onfeilbaar aanvoelt welke middelen hij aanwenden
moet om het maximum uit de verschil498
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gevoel en een sterk persoonlijke zin
voor ruimtelijk evenwicht en verhouding
met een uitzonderlijk technisch kunnen.
Wij weten dat hij met nieuw werk bezig
is en kijken dan ook met geprikkelde
nieuwsgierigheid uit naar het resultaat
dat, wij zijn er zeker van, de grootheid
van zijn werk zal onderstrepen. L. D. V.

Rene Verbeeck
65 en Prijs van de Provincie Brabant

lende technische mogelijkheden te
halen.
Daarnaast weet hij de karakteristiek
van een landschap, de atmosfeer van
een stad, het eigene van een gebouw,
met een minimum aan plastische middelen zo op te roepen, dat ze een
maximum aan leven uitstralen. Deze
gave heeft hij op meesterlijke wijze
aangewend bij de illustratie van het
boek 'The fair Face of Flandren' door
Patricia Carson. De tientallen. tekeningen,
alle van even hoog gehalte, bewijzen de
veelzijdigheid van de kunstenaar, die
niet alleen de idyllische hoekjes van
Vlaanderen weet weer te geven, maar
even beheerst en groots de moderne
grootstad met haar imponerende flatgebouwen uitbeeldt.
Herman Verbaere steekt trouwens zijn
belangstelling voor de moderne strekkingen van de .schilderkunst en de
architectuur niet onder stoelen of banken
en het is een plezier hem daarover uit
de rijke ervaring van zijn welgevuld
!even te horen vertellen.
Voor zijn eigen werk blijft hij trouw aan
wat hij 'de aangenomen plooi' noemt,
een plooi die niets anders is dan het
harmonisch samengaan van een rijk

Langsheen de spoorbaan, op amper
een vijftal minuten van het station van
Hove, leeft en werkt de dichter en essayist Rene Verbeeck.
Hoewel een geboren Brabander (Wilsele 1904), voelt Verbeeck zich sinds
geruime tijd volkomen thuis in de onmiddellijke omgeving van de sinjorenstad. Tijdens de enkele uren, die wij
bij hem in zijn gezellige werkkamer
mochten doorbrengen, bewees Rene
Verbeeck, dat hij niet enkel een uitzonderlijk begaafd kunstenaar, maar
bovendien een erg vriendelijke en innemende figuur is.
Verbeeck debuteerde als dichter in 1926
met de bundel 'Orientering'.
Sedertdien verschenen ongeveer om de
vijf jaar nieuwe bundels. Toch zou het
in 1948 gepubliceerde 'Op het spalier
der maanden' een voorlopig afscheid
betekenen. Oorlogsomstandigheden legden de activiteit van de dichter voorlopig stil. De kunst diende de plaats te
ruimen voor familieverantwoordelijkheid.
Eerst in 1959 hervatte Ren6 Verbeeck
zijn lyrische arbeid. Sneller na elkaar
dan voorheen zagen nu 'Van eras tot
requiem', 'De zomer staat hoog en rijp'
en 'Het uur van de wesp' het levenslicht.
Voor deze laatste bundel ontving de
dichter in 1968 de prijs van de provincie Brabant (zie 'Vlaanderen' 103).
Ook als essayist verwierf Verbeeck zich
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hanteert zelf schop en riek gelijk ieder
eenvoudig mens, en inmiddels legt hij in
mooie vormen en in warme kleuren dit
leven van te lande op doek vast. Zijn
werk wekt blijdschap op, verheft ons,
stuwt ons naar een hoger geestelijk
niveau. Het wekt, zoals het zijn moet, de
indruk dat hij alles zelf beleefd heeft en
dat het daarbij in zijn hart herboren en
gesublimeerd werd, eer het op het doek
kwam.
Jos van Rooy

In Memoriam

Renaat Veremans
De dood van Renaat Veremans werd
ons medegedeeld door Flor Van Reeth,
de oudste en misschien wel de Iaatste
broeder van de 'pelgrim'. Hij maakte er
de ongewone opmerking bij 'Die van
Lier doen het goed Daarmee bedoelde
hij de sublieme wijze waarop Veremans,
evenals zijn vrienden en stadsgenoten
Felix Timmermans en Ernest Van der
Hallen van het leven afscheid wist te
nemen. Ook hij was bereid; hij ging in
vreugde !
Maar zo te sterven is enkel mogelijk als
men kan terugblikken op een rijk leven.
En dat kon Renaat Veremans.
Hij was nog maar zestien jaar toen hij,
een goochelaar gelijk, zijn 'Vlaanderen'
toverde. Het lied werd een kleurige
wimpel, een zingend vaandel dat bleef
wapperen over ons land. Na zestig jaren
heeft het zijn frisheid behouden. En we
blijven het zingen, spijt alles. Al zijn er
geen weiden meer als wiegende zeeen
en is ons land geen land meer van de
stille, brede natuur ! Want daar zit het
hem niet. Het lied is bedoeld als liefdeslied en dus van alle tijden.
Het @even van Renaat Veremans borrelde
over van muziek. Hij gaf muziekonderricht, werd dirigent, begaf zich onvermoeid naar zangfeesten, trok van stad
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tot stad om zangkoren aan te moedigen
en van streek tot streek om , fanfares te
beoordelen. Waar hij ook kwam, wekte
hij .geestdrift voor de muziek. Maar op
de eerste plaats componeerde hij en
was altijd druk bezig aan een of andere
partituur. En al had hij een gemoedelijk
voorkomen en een lachend gezicht, toch
moet het kunstenaar-zijn soms zwaar
•om dragen geweest zijn. Nooit heeft
Veremans erover geklaagd, maar then
Koningin Fabiola hem vroeg : „En mijnheer Veremans, uw kinderen zijn zeker
ook toondichters ?", antwoordde hij :
„God zij geloofd, nee ! Daar heb ik ze
kunnen voor behoeden !".
Renaat Veremans .schonk ons een waaier
van muzikale werken, sommige van
hoog gehalte. Ze opsommen .ga ik niet
doen, maar wel wil ik wijzen op de
soepele manier waarop hij zijn talent
wist te gebruiken.
Bijvoorbeeld, bij de H. Mis ter ere van
de H. Bernadette schallen de kopers de
heerlijkheid van de verworven hemel.
Dan wordt de muziek van Veremans
weer innig om de zachte liefde be zingen

van Marieke aan Pallieter; of deemoedig
en berustend, wanneer hij Adagio breviert. In zijn werk 'de kruisweg van het
Liers begijnhof' zijn de tonen wrang en
de melodie smartelijk. Dan weer klinken
aria's helder in Anne-Marie of guitig in
'Bietje'.
Maar zijn Iaatste opera werd een meesterwerk. 'Lancelot en Sanderijn'. Het
werd een vuurwerk dat een feest besluit,
de bekroning van een leven. Men vraagt
zich bij het beluisteren van dit grouts
werk of waar die Ieeuwenkracht vandaan komt ! Veremans was immers oud,
ziek en eenzaam toen hij de muziek
schreef. De opera eindigt met een wiegelied, een afscheidslied van de koninginmoeder aan haar dode prins. Het lied
is zo ontroerend mooi, dat men er stil
bij wordt en niet durft toejuichen.
Het is alsof Veremans reeds het treurlied
schreef, dat Vlaanderen bij zijn heengaan zou zingen.

Clara Wagner-Timmermans

Jeroom Verhaeghe
Prijs van de TV-kritiek
Zijn secretaresse : „Hij is onbereikbaar.
Te druk bezig met de uitzendingen over
de maanvlucht van. Apollo 12". Wie hoofd
is van de dienst Artistieke en Edukatieve Uitzendingen van de B.R.T., doet
niet wat hij wil, doch doet alleszins
zeer veel. Zoveel en zo goed, dat dit
gewaardeerd wordt door de Vereniging
van de Vlaamse TV-Pers. Begin januari
1969 heeft deze vereniging dan ook haar
jaarlijkse Prijs van de Vlaamse TVKritiek toegekend aan Jeroom Verhaeghe
„voor de indringende wijze waarop
aktuele, wetenschappelijke informatie
verwerkt werd in TV-programma's die
uitmuntten door hun degelijkheid en die
tevens boeiend waren voor een ruim
publiek". Het betrof 'Verover de aarde'.
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een klein bergdorpje en houdt van
van
natuur en
en mensen
mensen aldaar.
aldaar. Eigenlijk
natuur
Eigenlijk is
is hij
overal thuis:
thuis : in
in Argentinië,
Argentinie, op Corsica,
overal
Corsica,
in Vlaanderen
Vlaanderen en
en in 'Vlaanderen'.
in
'Vlaanderen'. Zijn
benoeming tot
tot C.V.K.V.-voorzitter
benoeming
C.V.K.V.-voorzitterAntAntwerpen betekende voor ons
werpen
ons verbond
verbond
beslist een
een grote
grote aanwinst
aanwinst en
en alle menbeslist
sen, die
die bij het
sen,
het C.V.K.V.-bestuur
C.V.K.V.-bestuurbetrokbetrokken zijn,
zijn, weten
weten dat Herman
ken
Herman Iiefst
liefst van al
al
zo
open mogelijk
mogelijk op
op
zo mannelijk
mannelijk en
en zo open
de probl'emen
problemen af
of gaat.
gaat. Onlangs
de
Onlangs aanvaardde hij,
hij, zoals
zoals bekend,
bekend, het redactievaardde
leiderschap van
van onze
onze afdeling
leiderschap
afdeling' literatuur,
literatuur,
in opvol,ging
opvolging van
van André
Andre Demedts,
in
Demedts, die
wij eredeken
eredeken bombardeerden.
bombardeerden. Dat
Dat Herwij
man "ja"
„ja" zei,
zei, spijt het vele werk dat
man
dat hem
hem
tracht te
te overrompelen,
tracht
overrompelen, pleit voor zijn
zijn
werkkrachten
en zijn
zijn inzet.
inzet. En
En we
we zijn
zijn er
werkkracht
hem dankbaar
dankbaar om,
om, want
want in
in de
de redachem
tionele heksenketel,
heksenketel, welke
welke ook ons
tionele
ons
tijdschriftrijk
rijk is,
is, heeft
heeft men
tijdschrift
men echt noon
nooit
steunpilaren
steunpilaren te
te veel.
In ons
ons gastenboek
gastenboek pleegde
pleegde hij
hij ooit
ooit het
In
volgende vers:
vers :
volgende
Er zit
zit geen
geen muze
muze in
in mijn
Er
mijn pen
er zit
zit geen
geen engel
engel op
er
op mijn schoot
schoot
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ik ben de bruut die 'k ben
ik schrijf de dingen bloot !
We zij er hem nog steeds dankbaar om.
Is hij de 'bruut', voor wie hij zichzelf
uitgeeft ? Ook als dat waar mocht zijn,
geef ons dan maar een massa 'bruten' !

mv,

ft,t,015120, -mge

Julien Van Remoortere

Yvonne Waegemans
driemaal twintig lentes.
Ze mag gerust zijn : we vinden haar een
blijvend jonge verschijning, deze sprookjesdichteres, deze sprookjesprinses. De
realiteit van het !even heeft haar droom
nog niet kunnen aantasten. Vol verlangen herbegint zij nog steeds aan het
leven, dat telkens voor haar openplooit
in de herschepping van 'het' sprookje,
e'en van wezen, doch duizendvoudig in
vernieuwde openbaringen. Ze schrijft
voor de jeugd, doch ze schrijft 'van'
zichzelf. 'Bosmoedertje', 'De wondere
pared', 'Windewiekje en Flieflodderke',
'Piroen Harlekijntje', 'De Fluwelen Melodie', 'Ten, het Bloemenvadertje', enz.
Ja, een toverachtige sprookjestuin, die
zij aan Vlaanderens jeugd cadeau heeft
gedaan, door haar verhalen en haar
toneel. Bij de lijst van al haar uitgaven
zou men kunnen spreken van een rijkgevulde loopbaan. Ziedaar een gemeenplaats, die zij prompt doodverft, door
te beweren dat zij inderdaad nog moet
beginnen. Ze gelooft niet dat ze eigenlijk al lets heeft gepresteerd, zomin als
ze kan geloven, ja, dat van die zestig
jaar... Ze twijfelt er precies aan of ze
wel echt geleefd heeft. Alles schijnt
haar onwezenlijk, als een vaag voorspel
tot het echte. Humoristisch noemt ze
zichzelf 'een expert in het beginnen'.
Dat waarin ze wel gelooft is (neem me
niet kwalijk dat ik het verraad, Yvonne)
haar horoskoop. Ze gelooft in de tn ys terieuze invloeden van de sterren-
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talent en vol goede wil en liefde. Ze bliji
met haar gevoelig hart bij de eenvoudigen en bij de onbedorvenen. En dan
schijnt haar literaire arbeid en succes
nog geen hoofdzaak (o, ondoorgrondelijl
hart van een vrouw !) 'Weet ge, schrijft
ze aan haar vrienden, wat me het meest
gelukkig maakt ?... Niet dat ik de mees
gespeelde ben, maar dat ge van me
houdt. Weet dat de bank van mijn hart
met grote intrest terugbetaalt'. Moge di
vurige hart nog lang kloppen voor haar
vrienden en voor de jeugd.

Jos Van Roo

beelden. Zij is een 'ram'. En rammen
zijn geestdriftige beginners, zegt ze,
doch geen volhouders. Ze springen
dadelijk en heftig weer op het nieuwe
af, hoopvol en vertrouwend. Dan moeten alle artisten wel rammen zijn, want
scheppen is toch steeds herbeginnen
en hopen op het welslagen. Het steeds
herbeginnen van Yvonne leverde ons
inmiddels toch een indrukwekkend
oeuvre op, een reeks verhalen en toneelwerken, die in Vlaanderen duizenden
lezers of opvoeringen hebben gekend.
Voor de Vlaamse jeugd, en ook voor de
vaders en moeders, is zij een bearip
geworden, zoals men er zich geen
tweede kan indenken.
Ze is van een ontroerende spontaneften.
Ze durft, als vrouw, zelf bekennen dat
ze zichzelf niet kent. Ze is een mysterie
voor zichzelf. Als vrouw is ze veranderlijk, en toch weer vreselijk trouw, aan wie
ze eenmaal haar hart geschonken heeft.
Laten we hier wel voornamelqk aan de
kinderen denken. Maar ze is geen sloor.
Ze klampt zich met overtuiging aan haar
persoonlijke vrijheid vast. Het is vanop
een zekere afstand dat ze wil goeddoen
en gelukkig maken.
Ze noemt de loop van haar !even een
'spel'. Maar dan speelt ze het wel met

Staf Weyts
60
Vele jaren geleden verklaarde Staf
Weyts ons dat de kritiek het zich te
gemakkelijk maakt : wie u lof toezwaaien doen het veel te uitbundig en
wie willen afbreken doen het gewetenloos. Nu hij op 15 april van dit jaar
zestig is geworden, willen we toch van
de gelegenheid gebruik maken om
deze .geboren Mechelenaar, die sedert
een kwarteeuw te Sint-Kruis-bij-Brugge
woont, te huldigen zoals hij het werkelijk
verdient. Ogenschijnlijk heeft hij in
onze hedendaagse literatuur nauwelijks
een rol gespeeld. Hij Meld zich steeds
buiten alle bekgevechten en stond boven
alle strekkingen. en stromingen. Hij trad
uiterst zelden op de voorgrond en zelfs
zijn bekroningen kregen bijna geen
ruchtbaarheid. Intussen heeft hij echter
een merkwaardige plaats veroverd in
het hart van een groot lezerspubliek dat
hem een dankbare genegenheid toedraagt om al het goedie en het schone
dat hij zijn yolk heeft gegeven.
Tussen zijn eenvoudig prozadebuut
'Coletje en Belleke' (1933) en de laatstverschenen roman 'Gevangene van
Hedwige' (1963) voltrok zich een merk-
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waardige evolutie,
Weyts gegewaardige
evolutie, die
die Staf Weyts
leidelijk
een degelijk
deg1elijk
Ieidelijk heeft
heeft gemaakt
gemaakt tot
tot een
en belangrijk
belangrijk prozaschrijver. Steeds
Steeds is
is
hij,
trouw aan
eigen weg
weg
hij, trouw
aan zichzelf,
zichzelf, zijn eigen
gegaan,
begegaan, zonder
zonder ogendienerij, enkel beontbolstering van zijn
dacht op
op de ontbolstering
mogelijkheden
verantwoordelijkmogelijkheden en
en de verantwoordelijkheid van
van zijn
zijn schrijverstaak.
schrijverstaak.
De eerste
eerste novellen
novellen die voorkomen
voorkomen in
in
'Met Helene
Hélène op
boot' (1937),
(1937), 'Niels
'Niets
op de boot'
dan een
een droom'
droom' (1941)
(1941) en de
de roman
roman
dan
'Ik heet
heet Livine'
Livine' (1942)
(1942) zijn
zijn gekenmerkt
gekenmerkt
door
een overoverdoor een
een tedere
tedere weemoed
weemoed en een
we.gend romantische
romantische inslag.
merken
wegend
inslag. We merken
al spoedig
spoedig dat
Weyts de
de kunst
kunst
dat Staf Weyts
verstaat
dat 'verhaal
'verhaal
verstaat om
om een
een novelle
novelle -— dat
in
gecondenseerde vorm'
een
in gecondenseerde
vorm' -— en een
stevig uit te
te
roman
roman te
te ontwerpen
ontwerpen en
en stevig
bouwen.
probl'emen
bouwen. Konkrete
Konkrete menselijke problemen
hij in
in een
een boeiend verhaal te
te ververweet hij
werken.
zijn stuk
stuk voor
voor stuk
stuk
werken. Zijn
Zijn boeken zijn
het
werk van
knap verteller,
verteller, die
die
het werk
van een knap
met
overgave en
met overgave
en bezieling
bezieling heeft geschreven. Bovendien
heeft hij
hij altijd
altijdzijn
zijn
schreven.
Bovendien heeft
werk geconcipieerd vanuit het
het bewustbewustzijn
dat hij
hij een
een sociale
sociale en
enopvoed'ende
opvoedende
zijn dat
belet hem
hem
taak heeft te
te vervulten.
vervullen. Dat belet
uiteraard
naar te
te streven
streven
uiteraard niet
niet er
er ernstig naar
een gaaf
gaaf kunstwerk
kunstwerk voort te brengen.
brengen.
poëtische en verdroomde taal
taal schiep
schiep
Zijn poetische
doorgaans
zuivere atmosfeer,
atmosfeer,
doorgaans een
een zeer zuivere
figuren helemaal
helemaal thuis
thuis horen.
horen.
waarin
zijn figuren
waarin zijn
De
roman 'Sneeuw
(1945) —
De roman
'Sneeuw en
en Zonde' (1945)
vertaald
vertaald in
in het
het Fins
Fins en
en het Zweeds —
bracht
een opmerkelijke
opmerkelijke kentering.
kentering.
bracht een
Staf Weyts
Weyts keerde
uitdrukkelijker
keerde zich uitdrukkelijker
naar
volle en veelzijdige
veelzijdige leven
leven toe.
toe.
naar het voile
Hoezeer
leven is
is
Hoezeer literatuur
literatuur voor
voor hem leven
blijkt ten overvloede
overvloede uit de romans
romans
'Ontmoeting
(1955), 'Gebed
'Gebed
'Ontmoeting met
met Denise'
Denise' (1955),
om verzoening'
verzoening' (1961),
Monseigneur'
(1961), 'Ja, Monseigneur'
(1962)
Hedwige'
(1962) en
en 'Gevangene
'Gevangene van Hedwige'
(1963).
kennis met
met
(1963). Telkens
Telkens maken
maken we kennis
mensen
het geluk
geluk
mensen die
die op
op zoek
zoek zijn
zijn naar het
en die worden
worden gekonfronteerd met de
de
vraagstukken van
liefde, roeping
roeping
grote vraagstukken
van liefde,
leven
dood. Zijn personages
personages leveren
leveren
leven en
en dood.
een
eerlijke en
lastige strijd die
die wordt
wordt
een eerlijke
en lastige
uitgevochten
in
het
geweten.
uitgevochten in

We moeten
moeten terloops ook nog
nog vermelden
vermelden
dat
Staf Weyts
Weyts eveneens
dat Staf
eveneens een
een z.eer
zeer verdienstelijk
van moderne
moderne
dienstelijk schrijver
schrijver is van
sprookjes
jeugdsprookjes en
en van
van kinderkinder- en jeugdboeken,
vooral 'Wispel
'Wispel en
en
boeken, waaronder
waaronder vooral
Kwispel'
verKwispel' (1957)
(1957) algemene aandacht verdient.
Hoofdzaak
verhalen en
Hoofdzaak lijkt
lijkt ons
ons dat
dat de verhalen
romans
Weyts overtuigend
overtuigend zijn.
zijn.
romans van
van Staf Weyts
Alleen
échte kunstenaars
kunstenaars kunnen
kunnen zo
zo
Aileen echte
schrijven.
zeker
schrijven.Daarom
Daaromzijn
zijn we
we er
er ook zeker
van
van hem
hem nog
nog heel wat
van dat
dat we
we van
mogen
zestigste
mogen verwachten.
verwachten. Zijn zestigste
levensjaar
Ievensjaar moge
moge een
een derde fase inluiden
volle rijpheid
rijpheid en
het
luiden: : die
die van
van de
de voile
en het
rijkste
kunnen!!
Remi
Van
de
Moortel
rijkste kunnen
Remi Van
Moortel

Eric
Eric Heidbuchel
Hendrik
Veldeke-prijs voor
voor podzie
poëzie
Hendrik van
van Veldeke-prijs
In
1962 debuteerde
debuteerde Eric
Eric Heidbuchel
Heidbuchel
In 1962
(geboren
Sint-Truiden in 1938)
1938) met de
de
(geboren te
te Sint-Truiden
bundel
zijn
bundel 'Euthanatos'.
'Euthanatos'. Dit
Dit jaar werd zijn
nieuwe
bundel 'Stand-in'
'Stand-in' bekroond
bekroond
nieuwe bundel
met
Hendrik van
van Veldeke-prijs
Veldeke-prijs voor
voor
met de Hendrik
poëzie,
Van
podzie, uitgeschreven
uitgeschreven door
door het
het Van
Veldeke-Leenkomitee
Hasselt.
Veldeke-Leenkomitee te Hasselt.
De titel
roept
titel van
van deze bundel, 'Stand-In', roept
de
gedachte op
op aan
aan een
een plaatsverplaatsverde gedachte
vanger,
thema, zo zal
zal
vanger, het
het andere
andere IK.
IK. Dit thema,
de lezer wellicht denken,
denken, is
is niet
niet nieuw.
nieuw.
We
inderdaad al
al lang
lang vertrouwd
vertrouwd
We zijn inderdaad
met
van de
de dubbele
dubbele persoonpersoonmet het
het beeld van
lijkheid
dichter, die achter
achter zijn
zijn
Iijkheid van
van de
de dichter,
aards
omhulsel, dat zich
zich enigszins
enigszins
aards omhulsel,
onwennig
gewone stervelingen
sterveling'en
onwennig onder
onder gewone
hoger wezen
wezen verbergt,
verbergt, dat
beweegt,
beweegt, een
een hoger
op
wondere wijze in
in verbinding
verbinding staat
staat
op wondere
met
van goddelijke
goddelijke schoonschoonmet een
een wereld van
heid
wijsheid, die zonder
zonder zijn
zijn tussentussenheid en
en wijsheid,
komst
meesten verborgen
verborgen
komst voor
voor de meesten
zou
zou blijven.
blijven. Hier
Hier wordt
wordt dit thema
thema echter
niet
op zulke
zulke romantische
romantische wijze
wijze aangeaangeniet op
wend.
'traditionele' dichter
dichter blijft,
blijft,
wend. De 'traditionele'
ook
in de
de ogenblikken
ogenblikken van
diepe bebeook in
van diepe
wogenheid,
bewust
van
de
afstand
tussen
wogenheid,
van

het
poëtische en
het aardse
aardse levenslevenshet poetische
en het
gebied;
expliciet uiting
uiting
gebied; vaak geeft hij expliciet
aan
zijn pijn
pijn over
over het
het bestaan
bestaan van
van die
die
aan zijn
kloof.
deze distantie
distantie is
niet in
in
kloof. Maar
Maar deze
is er niet
deze verzen
verzen :: de dichter neemt de
de plaats
plaats
van
zichzelf in,
in, hij wordt
wordt zijn
zijn poetische
poëtische
van zichzelf
plaatsvervanger,
stand-in,
plaatsvervanger, zijn
zijn eigen stand-in,
die
bevrijd is van
van alle
alle hinderlijke
hinderlijke binbindie bevrijd
dingen
een logisch
logisch vatbare
vatbare en bebedingen aan
aan een
schrijfbare
nu op
op zoek
zoek
schrijfbare wereld
wereld en
en die
die nu
gaat
naar de
de ontdekking
ontdekking van
van zijn
zijn
gaat naar
ware
IK.
ware IK.
Het is opvallend
opvallend hoe deze
deze poezie
poëzie steeds
steeds
om
eigen as
as blijft
blijft draaien;
draaien; soms
soms
om haar eigen
spreekt
dichter wel
van een
een niet
niet
spreekt de
de dichter
wel van
nader
omschreven tweede
tweede persoon
persoon
nader omschreven
waarin
vrouw herkennen,
herkennen, maar in
in
waarin we
we de vrouw
essentie
poëzie vooral geaxeerd
essentie is
is deze podzie
rond het proces persoonlijkheidssplitsing.
persoonlijkheidssplitsing.
Gedeeltelijk is dit toe te
te schrijven
schrijven aan
aan
het
feit, dat
dat de
de dichter
dichter afziet
afziet van
van het
het
het feit,
overvloedig,
beeldgebruik
overvloedig, vaak
vaak exclusief
exciusief beeldgebruik
van
moderne dichters.
dichters. Hij bewaart
bewaart
van vele
vele moderne
het
evenwicht tussen
tussen gedachtelijkgedachtelijkhet evenwicht
abstracte
en plastisch-suggestieve
plastisch-suggestieve eleabstracte en
menten.
stijl past inderdaad goed
goed
menten. Deze
Deze stiji
bij
de mijmerende
mijmerende zelfbespiegeling
zelfbespiegeling
bij de
die
we als
als het
het hoofdstramien
hoofdstramien van
van deze
deze
die we
verzen
beschouwen. Ieder
is
verzen beschouwen.
leder gedicht is
een
vernieuwd bezinnen,
bezinnen, een
een telkens
telkens
een vernieuwd
andere benadering van een
een Ievenssituatie
levenssituatie
van
'plaatsvervanger'. Deze poezie
poëzie
van de 'plaatsvervanger'.
transcendeert
bezinning en
en
transcendeert echter
echter de bezinning
de mijmering,
mijmering, doordat ze de
de onuitspreekonuitspreekbaarheid
baarheid van
van op
op ander niveau ervaren
levensmomenten
verwoorden.
levensmomenten tracht
tracht te verwoorden.
Dat
deze gedichten
gedichten niet
zijn,
Dat deze
niet helder zijn,
kan
men in
in dit
dit verband
verband haast
haast vanzelfvanzelfkan men
sprekend
in
sprekend noemen.
noemen.Toch
Toch menen
menen we
we in
deze
bundel een
een waarachtige
waarachtige en perperdeze bundel
soonlijke
poëzie
soonlijke benadering
benadering van
van de
de poezie
aan te treffen, die vaak verrassend nieuwe
nieuwe
perspectieven
bewustperspectieven van
van menselijke bewustwording
penetratie in de
di! verborgen
verborgen
wording en
en penetratie
zin
dingen opent.
opent. In
InEric
EricHeidbuchel
Heidbuchel
zin der Bingen
is
ongetwijfeld de
essentie van
van een
een
is ongetwijfeld
de essentie
waarachtig dichterschap aanwezig. R.
R. P.
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Gallery-prijs (481)
Leemans, Victor : Vernieuwing van het kunstonderwijs
411
Maertens, Jan : Pol Patoor
242
Marijnissen, R.-H.: Het wetenschappelijk onderzoek van Bruegels
ceuvre
4
Murez, Jos : Frank Liefooghe
226
Robben, Vital : Gesprek met een kunstschilder
397
Zo werkt de kunstmarkt
399
Setola, Albert : Wij hebben geen kritiek meer nodig, alleen
informatie
382
Smeets, Dr. Albert : Pieter Bruegel de Oude, !even en werken,
chronologisch overzicht
t.o.
1
Stellweg, Carla : Nieuwe stromingen in de Mexicaanse schilderkunst
138
Sterck, Dr. Jef : Bruegel en de volkstaal
39
Tanghe, Paul : Clark Clarysse
238
Van den Broeck, Walter : De 'vrije' kunstenaar
403
Vangansbeke, Julien : Jean Bilquin
224
Van Rooy, Jos : Jo de Bruyn 65 (457) - Louise De Pauw 60 (463) Hubert De Vries 70 (464) - In memoriam Kallist Fimmers (468) Daan Schijffelen 60 (485) - Leo Taeymans, prijs van de stad
Aarschot (488) - Christine Teller, prijs van de Bell Telephone
(489) - Maurice Van den Dries, prijs Jozef Muls (494) Karel Verelst 70 (499)
Vermeille, Gust : Leo Vandekerckhove 75
492
x : Enkele recente en voorziene uitgaven over Pieter Bruegel
de Oude (41) - Enkele notities over de hedendaagse Mexicaanse beeldhouwkunst (183) - Guy Baekelmans (210) Freddy Bervoets (211) - Cel Overberghe (212) - Hans Persoons
(213) - Walter Van Leekwijck (215) - Albert Daniels (217) Sylvain Ceyssens (218) - Hugo Duchateau (219) - Jos Jans
(220) - Robert Vandereycken (221) - Walter Vilain (222) Jan Withofs (223) - Yves Desmet (225) - Walter Schelfhout
(229) - Jan van den Abbeel (230) - Gilbert De Bontridder (231) Maio (233) - Jan Meerts (234) - Kris van de Giessen (235) Roland van den Berghe (237) - Willem Deneckere (239) -

171
Carrillo, Dolores : De muziek in Mexico sedert 1950
483
Custers, Jan : Armand Preud'homme 65
Dubois, Chris : Kristiaan Van Ingelgem, prijs Lemmens-Tinel
496
480
Etienne, Fernand : Ons Dorado 200 maal
463
Germonprez, Fred : Maurits Denaux 60
Roelstraete, Herman : Chris Dubois, laureaat beiaardcompositie
Eindhoven (465) - Joseph Hanoulle 75 (471).
Vanreppelen, Jean Paul : Nini Bulterys, prijs Emiel Doehaerd 454
Van Rooy, Jos : Willem De Meyer 70
462
De Kempenaar Flor Peeters, onze nieuwe eredeken
483
Wagner-Timmermans, Clara : In memoriam Renaat Veremans
500

letterkunde
Podzie
Casier, Herve J. : Mijn woorden (119), Schrijven (253) - Castelein,
Ronnie : Vergankelijkheid (337) - Claerhout, Ignaas : Wist ik maar
(336) - Clement, Peter : Zomer (119) - De Groote, Ferre : Cyclus (337),
Vrede op aarde (431) - De Longie, Albert : Voor mijn jonge vrienden
(49) - Desmadryl, Dirk : Boodschap (430) - de Swert, Fred : De Dijle
(118), Ook nog dit (193), De tijger heb je in slaap gewiegd (336), We
zijn niet zilvergrijs (430) - Devriendt, Roger : 's Nachts (336) - Dumarais, Freek: Jan Walraevens (253) - Dumolyn, J.P.: Een waarschuwing
(49) - Florizoone, Fernand : 1968 jaar later (193) - Gaest, Hella : Land
van schore (336), Watermark (430) - Goedvriend, Jan Jozef: lk heb de
lente afgekocht (119) - Janssens, Achiel : Het wonder (50), Omdat nu
ginds... (431) - Lantsoght, Annette : Vogel (336) - Lasoen, Patricia :
Twee dagen in november (49) - Maes, Stan : lk heb eksotiese vogels... (118) - Rommens, Dirk : Keer op keer (252), Nog hangt mijn
denken (430) - Rottey, Freddy : Plots (430) - Ryserhove, Lutgart :
Vinkt 1968 (194) - Santy, Lode : Onze omarming (335) - Slabbinck,
Gilbert : Waterraadsel (49) - Stockman, Jo : Seizoen (49), AIs mijn
blik... (252) - Tsjwang-tse : Het nutteloze (413) - Tyberghien, Gilbert :
Het zwijgen (335) - van Camp, Gaston : Kind (252) - Vanderschaeghe,
Paul : lk ben niet thuis / Amerika lezen (50), Uit het trierer tagebuch
(336) - Vangansbeke, Julien : Elegisch (194), Parabel (336) - van Hoof,
Guy : Met moeite wordt een aarzeling gebaar... (336) - van Maele,
Marcel : Gedicht voor Marcel Boon (236) - Vantina, Neer : Schep voor
jezelf (119) - Verkarre, Roger : Marine (118), Voor een vallende boom
(252) - Vinke, Toon : lk ben het (253) - Wynants, Ludo : Vijf / dat
daar (335).

studien
306
Albe : Ultiem getuigenis (E. Claes)
145
Aridjis, Homero : Twintig jaar Mexicaanse dichtkunst
Boni, Armand : Ernest Claes : levensloop - mijn persoonlijke
279
herinneringen
278
Claes, Eric : Zo was mijn vader
301
Claes, Ernest : Autobiografie
323
Huize Ernest Claes te Zichem (brief)
Daems, Luc : Rene Verbeeck, 65 en prijs van de Prov. Brabant 498
299
Demedts, Andre : Over Ernest Claes
453
P.G. Buckinx, lid van de kon. Vlaamse Academie
488
Stijn Streuvels ter gedachtenis
Dendooven, Lucien: Georges Leroy, provinciale romanprijs O.-VI. 475
Paul Vanderschaeghe, prijs W.-VI. voor novelle en kortverhaal 494
449
De Ridder, Clem : In memoriam Eduard Amter
476
De Taeye, Walter : Pieter Meerseman 80
385
de Vree, Freddy : Seks-kunst-Vlaanderen
Droogmans, Jozef : Drs. Jef Notermans, Juliana-Boudewijnprijs 479
491
Florizoone, Fernand : Luc van Brabant 60
470
Geldhof, Jozef : In memoriam Pieter Ghyssaert
459
Gerits, T. : Daniel Omer De Kesel, 50 jaar 'Nonkel Fons'
311
Germonprez, Fred : Mijn ontmoetingen met Nest Claes
Hardy, Paul : Ernest Claes : creatief werk na de tweede wereldoorlog
295
Keersmaecker, Prof. Dr. A. : Ernest Claes in de schaduw van de
tweede wereldoorlog en in het licht van het verleden 290
Lastra, Alberto Diaz : Het hedendaags verhalend proza in Mexico 163
Mattelaer, Dr. Eug. : In memoriam Pater Remi Vanden Bussche 493
Raskin, Ludo : Hendrik en Gerbrand Jespers, prijs voor best472
verzorgde boek
Robben, Vital : Gesprek met een schrijver
398
392
Rooms, A. : Protestkunst : consumptieartikel
503
R.P. : Eric Heidbuchel, Hendrik van Veldeke-prijs voor podzie
465
Smeets, Dr. Albert : Dr. Xavier de Win 60
381
Swerts, Lambert : Kostersmentaliteit
van Assche, Drs. Hilda : Afzonderlijk verschenen werken van
326
Ernest Claes
502
Van de Moortel, Remi : Staf Weyts 60
Van de Perre, R. : In memoriam Prof. Dr. Frank Baur
449
Van Hageland, A. : Eerste werk (van Ernest Claes)
284
van Hemeldonck, Em. : Hoe zeere vallen z'af (E. Claes)
308

Van Hemelrijck, Jan : Nest ik kan u niet vergeten
314
Van Remoortere, Julien : Onze nieuwe eredeken Andre Demedts 461
Herman Vos, onze nieuwe redactieleider literatuur
501
Van Rooy, Jos : Juul Bovee 70 (453) - Prof. em. Dr. Pater Leonce
Reypens 85 (484) - Herman Van Fraechem 65 (495) - Yvonne
Waegemans, driemaal twintig lentes (502).
van Waeyenbergh, Mgr. H. : Aan mijn oude vriend Ernest Claes 302
Verbeke, Luc : Lucien De Bosscher 60 (456) - Leon De Fraeye 70
(458) - Gabrielle Demedts 60 (461).
Verdoodt, F.J. : Mama, kijk, ik heb een prijs !
406
Vermeille, Gust : Gaston Durnez, Kolderprijs Heist-Duinbergen
1969 - Walter Haesaert, podzieprijs Nieuwe Stemmen 1944-69 466
Versyp, Dr. Jacqueline: Gisela Duverger, prijs kunstgeschiedenis
en oudheidkunde 1968 O.-Vlaanderen
467
Walschap, Gerard : Zijn werk is niet dood (E. Claes)
308
Westerlinck, Albert : Herinnering aan Claes
314
x. : Ernest Claes voor het militair gerechtshof
316
Gesprek bij de begrafenis van Stijn Streuvels
398

toneel - ballet - film - televisie - radio
Aerts, Frans: Raoul Servais, oskar van het Filmfestival Antwerpen 486
Bilcke, Maurits : Jeroom Verhaeghe, prijs van de T.V.-kritiek
500
Claessens, J. : Jos Ghysen, radio-oscar
470
Deleu, Jozef : Joos Florquin : 'Ten huize van...' bekroond
469
De Taeye, Walter : Guido Cafmeyer, tweemaal landjuweel
455
Heymans, Frans : Toneelschrijf je rijk !
395
Macoleta, Fernando : De Mexicaanse film vandaag
151
Prijs, Hendrik: Pol Stas, de stut van het St.-Truidens toneelleven 487
Robben, Vital : Gesprek met een toneelschrijver
396
x Modern toneel in Mexico
179

architectuur
Baeyens, Dr. Jur. Herman; Bekaert, Geert; Felix, Ir. Paul;
Lagrou, Evert; Tanghe, Jan; Soetewey, Rene; Van Aerschot, Ir.
Paul en Zwaenepoel, Dr. Jur. Jozef :
De Stad van Morgen :
1. De stad die we ons dromen, maar ervaren als een schijnbaar
anachronisms; de stad, die elke dag meer wordt afgetuigd,
blijkt als enige nog de garantie to bieden voor een humaan
'environement'
2. In een wereld, in een land, waar de verstedelijking on het
verkeer onheilspellende afmetingen hebben aangenomen, zijn
een grondiger stedebouwkundige planning en vooral een
efficient grondbeleid van levensbelang
- de verstedelijking
- de stedebouwkundige planning
- het verkeer
- het stedebouwkundig beleid, de grondspeculatie on het
bodembeleid
3. De realistische stedebouwkundige problemen worden gedicteerd door enkele utopische modellen. Zij liggen aan de
oorsprong van onze opvattingen over de stad
4. Woning en woonomgeving zijn to toetsen aan de woonbehoeften. Hieruit zijn oplossingen of to leiden voor de huidige
situatie :
- verstedelijking, mobiliteit on wonen
- van democratisering tot creatief wonen
- woonbehoeften
- woonvormen
- de eengezinswoning
- het meergezinshuis, hoogbouw
- flexibiliteit
Kaspe, Vladimir : Hedendaagse Mexicaanse architectuur

verbondsberichten
Nieuwe leden (61, 131, 201, 271, 349) - Onze nieuwe eredekens (61,
350) - Reorganisatie van de secretariaten (62) - Tentoonstelling 'Actuele Vlaamse Schilderkunst' (62, 272, 350) - Uitbouw van het Kunstenaarsverbond op provinciaal plan (132) - S.I.A.C.-Congres (132, 202) In memoriam Renaat Veremans (202) - In memoriam Stijn Streuvels
(271) - Kustdag C.V.K.V. (272, 349) - Internationale kontakten van het
C.V.K.V. (350) - Statutaire jaarvergadering 1969 (443) - Inspecteurspapenvreters (443) - Actie Rekenhof (443).

vrije tribune
Tevreden lezer (62, 200, 346, 437) - Suggestie (62) - Snellere toezending (62, 347) - Beschadigde nummers (63) - Vergeten jarigen (63) Culturele activiteiten (63) - Poetisch bericht (131) - Half tevreden
lezer (131) - Bruegelnummer (131, 200) - Gedichten gevraagd (200) Romans gevraagd (200) - De Stad van Morgen (200, 264, 346) - Europa
op zijn smalst (201) - Mexico-nummer (264, 343) - Balsem (264) Naar een internationals association of netherlandic studies (264) leperse beiaardconcerten (347) - Kunstenaars dienen (347) - Staatsprijs voor drek (347, 438, 439) - 5 x 7 ge1nspireerd op 5 x 10 ? (348) Kunstschilders gevraagd (348) - Groep 69 (348) - 'De Zorghe' (349) Claesnummer (437, 438) - Apocalypse : trieste show ? (437) - BertheArt-beurzen (438).

kunst en geest
Gyselen, G. : Enkele aantekeningen bij de Anonieme Vlaamse
Primitieven
Paffenholz, Alfred : Symbolen on tekenen in een zich wijzigende
wereld
Smeets, Dr. Albert : Naar een geestelijke grondslag voor het
urbanisme
De kunst is ziek - een immer actueel thema
Smeets, Dr. Albert & Van den Bussche, Drs. Willy: Klein Lexicon
van de hedendaagse plastiek

333
50
117
417
245

buitenlands actueel
69

77
79
83
86
90

99

103
105
109
109
111
112
115
155

varia
Broekman, J. : Is kunst van geesteszieken kunst ?
377
De Maegd, Jos : Ziekte heeft een oorzaak
370
De Schepper, Paul J. e.a. : Bewustzijnsverruimende middelen
389
Greeley, Andrew : Antwoorden van 1950 op vragen van 1925
387
Houtart, F. : Conflictkunst
393
Marijnissen, R.H. : Van zelfbewustzijn naar waanzin
369
Moorman, Andre A. : Schematische oprisping
371
Robben, Vital : Etika-estetika
394-411
Rcbberechts, Daniel : Kreativiteitdodende kunst ?
391
Setola, Albert : Roza Luxemburg - de kunst gruwelijk vermoord
(373) - Het ziektebeeld (376) - Kunst is rotzooi (391) Creativiteit (414).
Steyaert, Mon : Snobs on speculanten uitrangeren
404
Vanbergen, Johan : Neurotic distortion
378
Van Remoortere, Julien : Aan de antipode van het taboo
384
Drukkerij-Uitgeverij Lannoo 1909-1969
474
x. : Kunst nieuwe religie (370) - Wat zij over zichzelf schrijven
(375) - Hallo, ministerie ! (407) - De speurhonden van het
rekenhof (408).
Provinciale Prijzen :
Antwerpen (263) - Brabant (346) - Limburg (130) - Oost-Vlaanderen (130)
West-Vlaanderen (130, 346) - Prijs van de Vlaamse Provincies (263).

A.D. : City-plan Eindhoven (338) - Vlaamse expressionisten to
Parijs (339) - Kunstmarkt Keulen : eenzijdige orientering (339)
Prospect 69 Dusseldorf (340) - Bestaat de kunst nog ? (424)
Westkust U.S.A. (425) - Moderns Amerikaanse kunst to
Brussel (425) - Kunst in de straat (428) - Kunst der zestiger
jaren (428) - Musea in Nederland (428).
A.S. : Nobelprijs literatuur voor Samuel Beckett (333) - SiacCongres to Salzburg (338) - Gabriel Marcel tachtig (339) Sollen wir noch Kirchen bauen ? (340).
51
Brown, Philip : Beeldhouwwerk voor architectuur
251
D.A. : Beeldende kunsten op het festival van Avignon
De Maegd, Jos: Kunstopleiding in de Duitse Democratische Rep. 185
186
Kunst on vrije tijd in de Duitse Democr. Rep.
119
Deruwe, Sylvain : Kzadoratan
250
Duscha, Karl : Facetten van het Duitse kunstleven
52
Paffenholz, Alfred : Radicals films bekroond
Rosiny, Architect Nicolas : In memoriam Architect Emil Steffann 119
Smeets, Dr. Albert : Europaische Kunst der Gegenwart 250
Van Bergen, Jef : Vlaamse literatuur in Duitsland (341) - Frankfurter Buchmesse 1969 (429) - Vlamingen representatief bij
Pallotti Verlag Friedberg (429).
Van Remoortere, Julien: Hedendaagse Indische beeldende kunst 341
252
x. : Kans voor Vlaamse beeldende kunstenaars in Duitsland
Buitenlandse tentoonstellingen
53, 120, 252, 341, 429

bibliotheek
63, 132, 202, 264, 355, 444.

discotheek
65, 135, 207, 272, 362, 445.

REGISTER VAN ILLUSTRATIES

omslagillustraties
Desmedt, Andre : nr. 107
Setola, Albert : nrs. 103, 105, 106, 108 en 109.
nr. 104 : samenstellers van het nummer

schilderijen - tekeningen - etsen - gravures
Antes, Horst : schilderij
Bacon : schilderij
Baekelmans, Guy : Spanning 1
Bervoets, Freddy : De profeet
Bilquin, Jean : De biljartspelers
Blanckaert, Jeroom : schilderij
Blanckaert, Rolanda : schilderij

407
407
210
211
224
451
451

Blomme, Alfons : schilderij
452
236
Boon, Marcel Procuste
Bruegel, Pieter, de Oude De grote vissen eten de kleine (4) Twee rabbijnen (7) - De spreekwoorden (8) - Vlaams landschap (11, 34) - De kindermoord (13) - DuIle Griet (15) Vasten en Carnaval (16) - Het gespan (21) - Boerenbruiloft
(24) - De alchimist (27) - De val van Icarus (30) - De dans
der bedevaarders (32) - Landschap met rotsen en rivier (33) De val der engelen (35) - De blinden (36) - Oogst (41) Details uit schilderijen en tekeningen 3, 9, 12, 17, 19, 22, 23,
25, 26, 28, 29, 42, 43, 44, 45, 47, 48.
Ceyssens, Sylvain : schilderij
218
Clarysse, Clark : schilderij
238
Coen, Arnaldo : Torso
141
Coronel, Pedro : Dialoog met de zon
140
Dali, Salvator : 'Kunstwerk' met Veruschka
379
Daniels, Albert : schilderij
217
de Bruyn, Jo : schilderij
457
De Coster, Jean-Pierre : schilderij
458
Delaere, Boudewijn : huismerk Lannoo
474
Deneckere, Willem : Leiding met voorlopige deuk
239
De Pauw, Louise : schilderij
464
Desmet, Yves : Samba Red-Green
225
De Vries, Hubert schilderij
464
Dubuffet : schilderij
382
Duchateau, Hugo : schilderij
219
Elias, Etienne : Zo gek de wereld, zo gek dit schilderij
240
Fimmers, Kallist : portret
468
Gailliaerde, A. : tekeningen
289, 307, 331
Gal : Cartoons
t.o. 369, 392, 400, 413
Gerszo, Gunther : Blauw-groen-oranje
139
Hoenraert, Luc : Violet, grijs, blauw
232
Hofer, Toni Ex libris Ernest Claes
327
Jans, Jos : schilderij
220
Jorn, Asger : Kop
370
Lambrecht, Willy : Ruimtevaart
241
Le Compte, Etienne : Schetsen uit Acapulco en Taxco
184
Maio Gelukkige verjaardag
233
Masson, Andre : schilderij
382
Meerts, Jan In je lichaam geschreven
234
Merida, Carlos : Stille dialoog
140
Overberghe, Cal : Gebaar
212
Patoor, Pol : Geel licht voor een witte kamer
242
Persoons, Hans : Blinde luisteraar
213
Picasso : schilderij
396
Pichter, Heinrich : Kop
371
Platschek, Hans : schilderij
374
Plompen, Willy : schilderij
227
Rivera, Diego : muurschilderij
168
Roelant, And. : Samen op de baan
228
Rojo, Vicente : Signaal
141
Schelfhout, Walter : Gouache-geel-rood
229
Schijffelen, Daan : kinderportret
485
Siqueros, David Alfaro : muurschilderij
165
Taeymans, Leo : schilderij
489
Teller, Christine : schilderij
489
Theys, Yvan : Familieportret van Mijnheer M.
243
Thibau, Roger : Sur-plus
214
Van de Giessen, Kris : schilderij
235
Van den Abbeel, Jan : Piava
230
Van den Dries, Maurice : ets
494
Vandereycken, Robert : schilderij
221
Vanderheyden, Jaak : Kompositie 36
216
Van Leckwyck, Edith : Dorp in Bretagne
497
Van Leekwijck, Walter : Rita, ita, ta
215
Verelst, Karel : Oogst
499
Vilain, Walter : schilderij
222
Willaert, Joseph : Venster met vlag
244
Withofs, Jan : schilderij
223
x. : Gravures uit 1ste druk 'De fanfare 'De Sint-Jansvrienden"
(328, 329, 330) - Werken van geestelijk gestoorden (377, 378,
390) - Kindertekeningen (409, 410) - Schilderijen van leerlingen uit kunstschool (414-415).

beeldhouwwerk - keramiek - wandtapijten glasramen
De Maeyer, Jacky : Totems
Kulche, Gust : sculptuur
Monteyne-Minnebo : metaalsculptuur voor W.T. 1970 Osaka
Van den Berghe, Roland : Strandstuhle für unverheiratete Ehepaare
Van Immerseel, Frans Het ros Beiaard (glasraam)

460
473
477
237
496

muziek - ballet - toneel
Carrillo, Julian : Partituur in 4de, 8ste en 16de toon
Harp met 16de toon (Carrillo)
De fanfare 'De Sint Jansvrienden' (ca. 1900)

174
173
285

film
486

Servais, Raoul : beeld uit 'Goldframe'

architectuur
Cunliff, Mitzi : Cosmoseenheid
51
Port Grimaud
70
71
Groot Begijnhof Leuven
Brugge
72
Diest
75
Venetian Fantasy
76
Middelkerke
77
Brussel
78, 103
Oostende
80
Macro-planologisch schema
voor Belgie
81
Megalopolis
82
Antwerpen, plan Toubhans 84

Montreal Habitat
102, 108, 110
Wijk in Australia
104
106, 107
Wijk te Hoevelaken
ltaliaanse wijk
108
110
Woonwijk te Bern
Woonwijk in de buurt van
113
Londen
Foto's i.v.m. ruimtel. ordening
86, 88, 91, 93, 95, 99, 100, 101,
112, 114, 115, 116.
Oude en moderne Mexicaanse
architectuur 143, 149, 157,
158, 159.

vane
College te Herentals
283
Geboortehuis van Ernest Claes
291-324
Doodsprentje van de ouders van Ernest Claes
294
Ernest Claes Diploma ereburger Averbode (309) - Diploma
fanfare van De Sint-Jansvrienden (310) - Diploma ereburger
Zichem (310) - Diploma Kon. VI. Academie voor Taal en
Letterkunde (331) - Diploma Beweging Verenigde Staten van
Europa (332).
Handschrift Ernest Claes (laatste bladzijde uit 'Daske')
325
Reclamefoto 'Pluco'
402

portretten
Amter, Eduard
449
Azuela, Mariano
164
Baur, Prof. Dr. Frank
449
Bigit, Lowieke
288
Boel, Maurice
46
Bove, Jules
453
Broeder Max
475
Buckinx, Pieter Geert
453
Bulterys, Nini
454
Cafmeyer, Guido
455
Carrillo, Julian
172
Castellanos, Rosario
169
Chavez, Carlos
175
Claes, Ernest
280, 281, 301
(met Streuvels, J. Bourgignon, Louis de Voght en drie
dames) 282
(met groep Leuvense studenten, w.o. Aug. van Cauwelaert)
282
(met Sanderke)
286
(met groep vrienden en de
Witte)
287
(met zijn zuster Philomeen)
292
(met echtgenote)
293, 304
(met Black)
296
(met Felix Timmermans) 296
(met Eduard Adriaens)
296
(met Stijn Streuvels)
296
(met A. Demedts en
L. van Eetvelde)
300
(met Mgr. van Waeyenbergh)
303
(met G. Walschap)
305
(met echtgenote, L. Baekelmans, Em. van Hemeldonck
en Fr. De Wilde)
308
(met Jef Bruynincks)
311
(met Van der Heyden) 312
(met Prof. Dr. Fransen) 313
(met Streuvels, Prof. Florquin
en A. van Wilderode) 313
(met echtgenote, broer Peer
en Jan van Hemelrijck) 315
Claes, Hein 291
Claes-Lemmens, Theresia 279
Claes, Lisa
291
291
Claes, Peer
De Bontridder, Gilbert
231
De Bosscher, Lucien
(met Gabrielle Demedts) 456

De Fraeye, Leon
De Kesel, Daniel Omer
De Maegd, Jos
Demedts, Andre
De Meyer, Willem
Dubois, Chris
Durnez, Gaston
Duverger, Gisela
Florquin, Joos
Fuentes, Carlos
Ghysen, Jos
Haesaert, Walter
Halfter, Rodolfo
Hanoulle, Joseph
Hoogsteyns, Jan
Jespers, Gerbrand
Jespers, Hendrik
Laagland, Ludo
Leroy, Georges
Liefooghe, Frank
Mabarak, Carlos Jimenez
Marroquin, Jose Sabre
Minten, Dominicus
(pastoor Munte)
Moons, Jef
Nis en Heineke Smid
Noldus, Paul
Notebaert, Marcel
Nctermans, Drs. Jef
Papeians de Morchoven,
Beatrice
Pauwels, Pierre
Paz, Octavio
Peeters, Flor
Preud'homme, Armand
Rulio, Juan
Stas, Paul
Szeryng, Henrijk
(met Carrillo, Julian)
Van Brabant, Luc
Vandecasteele, August
Vandekerckhove, Leo
Vanden Bussche, Remi
Vanderschaeghe, Paul
Van Fraechem, Herman
Van Ingelgem, Kristiaan
Verbaere, Herman
Verbeeck, Re.
Veremans, Renaat
Verhaeghe, Jeroom
Vos, Herman
Waegemans, Yvonne

458
459
48
461
462
466
466
467
469
169
470
467
175
471
47
472
472
43
475
226
175
176
288
478
287
478
45
479
481
482
166
483
484

169
487
176

491
492
492
493
494
495
497
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449 Eduard Amter / Prof. Dr. Frank Baur
450 Albert Beaussart
451 Rolanda en Jeroom Blanckaert
452 Alfons Blomme
453 Jules Bovee I Pieter Geert Buckinx
454 Nini Bulterys
455 Guido Cafmeyer
456 Felix de Boeck / Lucien De Bosscher
457 Jo de Bruyn
458 Jean-Pierre De Coster / Leon De Fraeye
459 Daniel Omer De Kesel
460 Jacky De Maeyer
461 Andre Demedts / Gabrielle Demedts
462 Willem De Meyer
463 Maurits Denaux / Louise De Pauw
464 Hubert De Vries
465 Dr. Xavier De Win / Chris Dubois
466 Gaston Durnez / Walter Haesaert
467 Gisela Duverger
468 Kallist Fimmers
469 Joos Florquin
470 Jos Ghysen I Pieter Ghyssaert
471 Joseph Hanoulle
472 Hendrik en Gerbrand Jespers
473 Gust Kulche
474 Rik Laloo I Drukkerij-Uitgeverij Lannoo
475 Georges Leroy / Broeder Max
476 Pieter Meerseman
477 Monteyne-Minnebo
478 Jef Moons / Paul Noldus
479 Drs. Jef Notermans
480 Ons Dorado
481 Beatrice Papeians de Morchoven / Pierre Pauwels
483 Flor Peeters I Armand Preud'homme
484 Prof. em. Dr. Pater Leonce Reypens
485 Daan Schijffelen
486 Raoul Servais
487 Pol Stas
488 Stijn Streuvels / Leo Taeymans
489 Christine Teller
490 Gaston Theunynck
491 Luc van Brabant / August Vandecasteele
492 Leo Vandekerckhove
493 Pater Remi Vanden Bussche
494 Maurice Van den Dries / Paul Vanderschaeghe
495 Herman Van Fraechem / Frans Van Immerseel
496 Kristiaan Van Ingelgem
497 Edith van Leckwyck
498 Herman Verbaere I Rene Verbeeck
499 Karel Verelst
500 Renaat Veremans / Jercom Verhaeghe
501 Herman Vos
502 Yvonne Waegemans / Staf Weyts
503 Eric Heidbuchel
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Nooit voorheen heeft
de Bank van Roeselare en West=Vlaanderen
U lO ruime en volledige diensten aangeboden!

